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Resumo

Título: A luta encarnada: corpo, poder e resistência nas obras de Foucault e Reich
Autor: André Valente de Barros Barreto

Tendo em vista a crescente importância que o corpo vem assumindo no mundo
contemporâneo, nosso objetivo nesta tese é problematizar a relação entre corpo e poder,
tema ainda pouco explorado do ponto de vista da ciência política. Para isto, por meio de
uma leitura e análise sistemáticas, trabalharemos prioritariamente com a obra de Michel
Foucault, autor que se destaca pelo pioneirismo em mostrar que o corpo está no centro
das relações de poder. Não obstante represente uma importante contribuição para o
assunto, a obra de Foucault apresenta alguns problemas, dentre os quais destacamos a
adoção de uma concepção de corpo excessivamente abstrata. Ecoando a difícil relação que
as ciências humanas têm mantido com o corpo na modernidade, seja simplesmente
ignorando-o, seja considerando-o tão somente como objeto simbólico, Foucault termina
por destituir o corpo de seus traços biológicos, corpo que, quando assume sua
materialidade, o faz sob um prisma eminentemente mecanicista. Julgamos que esta noção
de corpo desvitaliza o sujeito e enfraquece a própria idéia de resistência que o filósofo
francês sustenta em seu trabalho, razão pela qual, propomos, por meio do diálogo
interdisciplinar, a adoção de uma outra noção de corpo. É na obra de Wilhelm Reich, bem
como de alguns biólogos e neurobiólogos contemporâneos, que vamos buscar os
elementos para pensar o corpo não como um mero agregado de partes inertes e
manipuláveis, como propõe o saber biomédico, mas como uma materialidade especial,
viva e dinâmica, que remete a um longo processo evolutivo, e que ocupa um lugar central
na nossa vida dita superior. Nossa hipótese é a de que este corpo vivo, capaz de
contemplar tanto os aspectos simbólicos e sociais quanto os aspectos materiais e
biológicos, pode potencializar a idéia de resistência em Foucault, tornando o trabalho de
constituição de si mais eficiente em sua tarefa de elaborar modos de subjetivação capazes
de escapar aos modernos mecanismos de poder: o corpo como importante aliado contra as
formas de assujeitamento.

Palavras-chave: corpo; poder; subjetividade; Foucault, M.; Reich, W.



Abstract

Title: The embodied battle: body, power and resistance in the works of Foucault and
Reich
Author: André Valente de Barros Barreto

Considering the growing importance that the body is gaining in the contemporary world,
our objective in this thesis is to question the relationship between body and power, subject
that has thus far been  scarcely explored from a political science point of view. For that,
we will work predominantly with Michel Foucault’s work, using systematic analysis of
this outstanding author, pioneer in showing that the body is in the center of the relations
of power. Despite bearing an important contribution to the subject, Foucault’s work
presents some problems, among which we point out embracing the concept of the body as
excessively abstract. Echoing a difficult relationship that the human sciences have kept
with the body in modern days, by either simply ignoring it or considering it only as a
symbolic object, Foucault ultimately detaches the body from its biological traces; the body
which, when assuming its materiality, does so under an exceedingly mechanicist
perspective. We repute that this view of the body devitalizes the subject and weakens the
very idea of resistance that the French philosopher sustains in his work, reason why we
propose, through an interdisciplinary dialogue, the adoption of another view of the body.
It is in the work of Wilhelm Reich, as well as in some contemporary biologists and
neurobiologists, that we will find the elements to think of the body not as a mere
compilation of inert, malleable parts, as proposed by biomedical knowledge, but as an
especial materiality, alive and dynamic, which remits to a long evolutionary process,
occupying a central spot in our so called superior life. Our hypothesis is that this living
body, capable of contemplating both symbolic and social aspects, as well as biological and
material aspects, can intensify Foucault’s idea of resistance, making the work of
composing the self more efficient in its task of elaborating internalized means, capable of
eluding the modern mechanisms of power: the body as an important ally against the
methods of domination.

Keywords: body; power; subjectivity; Foucault, M.; Reich, W.
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Introdução

A relação entre corpo e poder não é uma evidência. Nem mesmo a relação entre

corpo e sociedade o é, não obstante o papel de destaque do corpo no mundo

contemporâneo. Corpo e poder são categorias que pertencem a domínios distintos. O

primeiro é concebido como um objeto natural regido por leis internas próprias que

remetem ao passado biológico da espécie humana. Já o segundo é do âmbito da cultura e

diz respeito ao modo como os homens determinam o comportamento uns dos outros em

função de seus interesses.

Mas nem sempre foi assim. Ao longo de séculos, corpo, política e sociedade se

misturavam como categorias inter-relacionadas, pois pertencentes ao domínio da

natureza. Em Política, Aristóteles apresenta o Estado como a expressão maior de um

conjunto de círculos relacionais menores que encontravam na família seu ponto de

origem, de modo que, como extensão desta, a sociedade e o Estado (que neste momento

tampouco se distinguiam) eram tidos como naturais. Nada de estranho, portanto, no fato

de o corpo se apresentar como metáfora da organização social, imagem utilizada, por

exemplo, por Platão para pensar a cidade ideal, em A República, na qual o filósofo

representa a cabeça, os agricultores o ventre e os guardas os pés.

Mas em nenhum outro período o corpo esteve tão relacionado à sociedade como na

Idade Média, quando ocupou um importante papel no conjunto das representações

sociais como fonte de inúmeras metáforas, políticas, sociais e religiosas, elemento de

referência para suas instituições, inclusive a Igreja. Enquanto instituição indestrutível e

contínua, a Igreja Universal era associada ao corpo místico de Cristo, sendo a instituição

propriamente dita tão somente sua parte física. A este respeito, dizem Le Goff e Truong

(2003) que, não obstante a força do imaginário religioso, o corpo aparece, paradoxalmente,

como o coração da sociedade medieval e elemento crucial das tensões geradoras de

dinâmica do Ocidente1. Basta lembrarmos que as três ordens que compunham a sociedade

                                                
1 Numa sociedade de iletrados, como a sociedade medieval, os movimentos e as atitudes do corpo
ocupam um papel particularmente importante, especialmente até o século XIII, perfazendo o que



10

medieval, a saber, os que rezam, os que combatem e os que trabalham, eram, ao menos

em parte, definidas por sua relação com o corpo que denunciava a qual destas distintas

ordens pertencia uma pessoa, tamanha as diferenças sociais que se abatiam sobre ele. O

organicismo é, assim, uma constante do mundo medieval2.

O mundo moderno pôs fim a isto. A emergência do individualismo, expresso na

doutrina jusnaturalista do indivíduo como pessoa moral dotada de direitos naturais,

promove profundas mudanças na base da velha sociedade medieval. Antes tida como

anterior aos indivíduos, a sociedade agora se torna posterior a eles. É assim que sociedade

e Estado desligam-se da natureza e emergem como artifício, isto é, como produto da

vontade concorde dos indivíduos que celebram um contrato entre si com vistas a deixar

sua condição natural de incerteza, solidão e desamparo e aceder ao mundo previsível e

seguro da sociedade civil. Se Hobbes, autor paradigmático das doutrinas contratualistas,

recorre também ele à metáfora do corpo para ilustrar seu Leviatã, trata-se já, neste último

caso, de um corpo artificial que simboliza o Estado como produto da união dos muitos

corpos dos indivíduos que o compõem por força do contrato. A sociedade e a política,

enquanto esfera específica desta, passam então a se definir não apenas em oposição à

natureza, como ainda contra ela. Estado de natureza e Estado civil tornam-se dois termos

de uma antítese. Portanto, se até a Idade Média corpo, sociedade e política se misturavam,

a partir do mundo moderno estas categorias passam paulatinamente a ocupar campos

                                                                                                                                                   
Le Goff e Truong chamam de “civilização de gestos”. Um bom exemplo se dá no campo contratual.
No ritual de homenagem vassálica, no qual o vassalo se vincula e jura fidelidade ao suserano,
aquele coloca suas mãos, unidas, entre as mãos deste, que as fecha sobre elas, assim denominado
de l’imixitio manuum, ritual seguido pelo beijo na boca que sela a aceitação daquela família nas
terras do senhor. Já na vida religiosa, todos os domínios da liturgia ou da crença são fortemente
investidos pelo gestual. Mas o gesto, enquanto revelador da alma, também podia exprimir o
pecado e a possessão pelo Diabo, fazendo do riso, pela deformação que provoca no rosto, uma
manifestação em geral condenada. Também a dança é marcada por uma dualidade que faz dela
tanto algo aceitável quanto condenado, embora ela nunca seja algo realmente valorizado pela
Igreja que, de resto, condena tudo o que deforma e contorce o corpo (Cf. Le Goff & Truong, 2003).
2 A utilização política da metáfora organicista encontra sua definição mais célebre na obra
Policraticus, de Jean de Salisbury, de 1159. Nela, as funções superiores são repartidas entre a cabeça
e o coração, as funções guerreiras são associadas às mãos e os camponeses aos pés. Embora
situados simbolicamente nas partes mais baixas do corpo, os camponeses não são de todo
desvalorizados, na medida em que os pés são responsáveis pelo deslocamento do corpo. Em
verdade, as mais desvalorizadas funções da sociedade cristã medieval são aquelas relacionadas à
economia e ao manejo do dinheiro, por esta razão associadas ao ventre e aos intestinos, tidas como
as partes mais degradadas do corpo (LE GOFF & TRUONG, 2003).
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distintos, tornando-se estranhas entre si, a ponto de tornar problemática qualquer tipo de

articulação neste sentido. A este respeito, lembra Turner que “no pensamento ocidental, o

corpo humano é uma velha metáfora das instituições políticas e constituiu a forma dominante de

teorizar o comportamento político até o século XVII, quando a doutrina dos direitos individuais de

propriedade foi articulada de maneira cabal” (1989:217)3.

Não que esta articulação desapareça por completo. Algumas das velhas metáforas

do mundo pré-moderno ressurgem no mundo moderno, porém, já sem a mesma força do

passado e carregando consigo o problema de relacionar categorias distintas, levantando a

suspeita, não de todo sem razão, de um certo reducionismo4.

Mas o mundo moderno também impôs mudanças ao corpo. Se ele se mantém no

domínio da natureza, trata-se agora de uma natureza transformada, submetida não mais à

ótica divina, mas a leis internas, passíveis de deciframento, tais como as leis que regulam

as engrenagens do relógio que lhe serve de referência. Assim, cindido da natureza-cosmo

que o envolvia e mantido no interior de uma natureza mecanizada, dessacralizado e

dissecado, transformado em um cadáver sujeito à investigação e à manipulação de suas

partes, o corpo humano passa, a partir da Renascença, por uma mudança de estatuto sem

precedentes no mundo ocidental, assumindo a condição de objeto que o indivíduo possui,

uma máquina também ela regida por leis próprias e autônomas.

Com o desenvolvimento da nova ciência, que substitui a busca de causalidades

religiosas pela busca de causalidades físicas, este corpo vai se tornando um objeto cada

vez mais especializado e, como tal, restrito às ciências naturais, especialmente à medicina,

tal como reza a divisão disciplinar do conhecimento moderno. É assim que ele se torna, ao

mesmo tempo, máquina e organismo, submetido a dois princípios aparentemente

inconciliáveis, mas que, no mundo moderno, não apenas não se opõem como ainda se

articulam muito bem.

                                                
3 Todas as traduções de citações provenientes de obras cujas edições aqui utilizadas estão escritas
em outra língua que não o português são de nossa responsabilidade.
4 No século XVIII, as noções médicas de saúde e doença serviram de referência às teorias da
estabilidade individual e da harmonia social, de modo que as enfermidades do corpo, como a
obesidade, eram vistas como reflexo do caos e do colapso políticos. Também no século XIX, a
analogia entre o corpo e o social emerge com particular força em torno do darwinismo social, uma
atualização da velha analogia medieval que, mesmo superada pelos direitos individuais,
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Em conseqüência disto, o corpo perde aderência em relação à sociedade e é

progressivamente abandonado – podemos dizer rechaçado – como objeto de

conhecimento por parte das ciências humanas, ao menos em suas vertentes principais,

como confirma Turner ao lembrar que a teoria social “têm pouco a dizer acerca do fato mais

óbvio da existência humana, a saber, que os seres humanos têm e, em certa medida, são corpos”

(1989:57).

Isto se deu nas ciências sociais, mas também na história, como atestam Le Goff e

Truong ao dizerem que “na disciplina histórica, por muito tempo reinou a idéia de que o corpo

pertencia à natureza e não à cultura”. E lembram os autores: “Ora, o corpo tem uma história. Ele

faz parte dela. Ele a constitui mesmo, tal como as estruturas econômicas e sociais ou as

representações mentais das quais ele é, de certa forma, o produto e o agente” (2003:16). Assim, ao

responderem à pergunta de por quê estudar o corpo na Idade Média, os historiadores se

justificam dizendo que

“ele constitui uma das grandes lacunas da história, um grande lapso do historiador. A
história tradicional está na verdade desencarnada. Ela se interessava pelos homens e,
acessoriamente, pelas mulheres. Mas quase sempre sem corpos. Como se suas vidas se
situassem fora do tempo e do espaço, reclusa na imobilidade presumida da espécie (...)”
(2003:9).

Vemos assim que os fenômenos sociais têm sido predominantemente investigados

como se tratassem de uma abstração desencarnada, fenômenos com vida própria que não

se localizam em nenhum lugar concreto, a não ser nas próprias mentes humanas. “Estamos

habituados a falar de fatos sociais, de ação social, de estruturas sociais, diz Álvares, mas nos

esquecemos com freqüência de que tudo na sociedade e na história ocorre através dos corpos” (In

BRUHNS & GUTIERREZ, 2000:68).

Não é, portanto, de se estranhar que o corpo tenha sido praticamente ignorado pelas

ciências políticas, de longe a mais racionalista das ciências sociais. Tome-se, por exemplo,

a dificuldade que estudos voltados aos aspectos subjetivos da política enfrentam para se

firmar no debate teórico, dominado pelas abordagens institucionalistas e sócio-

econômicas que recorrem a critérios mais causais e generalizáveis, dois aspectos muito

                                                                                                                                                   
sobreviveu no Ocidente por meio da chamada “analogia orgânica” do funcionalismo estrutural de
Herbert Spencer e sob a forma de corporação (TURNER, 1989).
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apreciados pelos cientistas políticos5. No que concerne aos estudos sobre comportamento

político, prevalecem nas ciências políticas os modelos baseados na teoria da escolha

racional (KUSCHNIR & CARNEIRO, 1992). Ou seja, o sujeito político ainda é, via de

regra, o sujeito moderno, racional, mental e abstrato, o que significa dizer que aquilo que

escapa à consciência esclarecida, o mundo dos afetos e das intensidades corporais, é

simplesmente ignorado. Trata-se de um sujeito desencarnado.

A articulação moderna entre corpo e poder

No âmbito das ciências sociais, a exceção a esta regra coube à antropologia, que há

muito tempo e por razões próprias tem se debruçado sobre o corpo como objeto

permanente de investigação. Suas pesquisas mostraram que questões até então tratadas

como de domínio exclusivo da biologia, como sexualidade, alimentação, doença e saúde,

dores, sono e morte, estão igualmente submetidas a fatores culturais, o que explica sua

variabilidade tanto em uma mesma sociedade, em função do tempo ou de suas

subdivisões, quanto entre sociedades. Tais pesquisas tiveram um papel fundamental para

a compreensão do corpo como objeto social, colocando-o novamente, ao menos sob certos

aspectos, no mesmo campo da sociedade e, por extensão, da política. Ou seja, se no

mundo pré-moderno corpo e política se entrelaçavam como categorias cujos contornos

eram dados pela natureza, a partir das pesquisas sócio-culturais este entrelaçamento se

tornou novamente possível agora no âmbito da cultura, mesmo que sob aspectos

totalmente distintos dos que os aproximavam no mundo pré-moderno.

Ao lado de fatores históricos, como os acontecimentos de fins dos anos 1960, que

marcam a irrupção de um novo imaginário político e cultural que as ciências sociais mais

atentas souberam captar6, as pesquisas sócio-culturais permitiram às ciências humanas

                                                
5 É o caso dos estudos em cultura política, linha de pesquisa multidisciplinar que, apoiando-se em
disciplinas como antropologia, sociologia e psicologia, tem por objetivo incorporar os aspectos
subjetivos dos atores sociais nas análises políticas da sociedade de massas contemporânea partindo
do princípio de que estes atores não tomam suas decisões frente a situações sociais objetivas de
modo puramente racional, mas combinando elementos cognitivos, afetivos e avaliativos (Cf.
Kuschnir & Carneiro, 1992).
6 Este imaginário encontra sua face mais visível no movimento de contracultura dos anos 1960 que
aborda temas como feminismo, revolução sexual, crítica do esporte, emergência das novas terapias,
em especial as corporais. Mas refere-se também a acontecimentos mais estruturais anteriores, como
o processo de secularização do capitalismo, que fez do corpo um objeto mercantil altamente
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redescobrir o corpo como objeto de investigação, de modo que, a partir dos anos 19707,

assistimos a uma profusão de pesquisas em torno dele, com especial destaque para os

trabalhos de Michel Foucault, Pierre Bourdieu, Erving Goffman, Bryan Turner e Norbert

Elias8, e que tiveram forte impacto nas ciências sociais.

Estes trabalhos são fundamentais para consolidar a percepção de que o corpo é um

mediador privilegiado das práticas sociais e que falar do corpo é falar do modo como uma

sociedade se organiza, cultural, econômica e politicamente.

Foi preciso, portanto, esperar os trabalhos de Foucault para que corpo e poder

pudessem ser novamente relacionados de forma cabal. Inserindo-se em uma corrente da

teoria social que, desde Schopenhaeur, passando por Nietzsche, faz do corpo um

elemento central na crítica da racionalidade capitalista9, Foucault mostrou que o fato de o

corpo ter sido transformado pelo saber biomédico em um objeto naturalizado não o

impediu de se tornar alvo dos mecanismos modernos de poder. Ao contrário, é

justamente no biológico, com especial atenção ao corpo, que estes mecanismos investem

na sociedade capitalista.

Partindo de uma crítica radical às análises tradicionais que insistem em tratar o

poder ainda sob o prisma jurídico-institucional, segundo o velho modelo da soberania,

próprio da sociedade medieval mas insuficiente para analisar o poder no mundo

                                                                                                                                                   
valorizado pela propaganda na sociedade de consumo, à grande transição demográfica da segunda
metade do século XX, com destaque para o envelhecimento da população dos países ricos e a
implicação disto no mercado de trabalho e seguridade social, com fortes reflexos na medicina, bem
como a uma certa crise da modernidade que coloca em primeiro plano a preocupação com a
sobrevivência, trazendo à tona o debate acerca do corpo em relação à sociedade e à natureza
(TURNER, 1989; SHILLING, 1993; LE BRETON, 2000). Tudo isto sinaliza para o fato de que o corpo
vai assumindo uma importância cada vez maior no mundo contemporâneo.
7 Mesmo momento em que também a história recupera o corpo como objeto de investigação (Cf.
Sant’anna, 1995b).
8 A mais importante obra de Elias, O processo civilizador, na qual traça um histórico do habitus
europeu com especial destaque para o corpo, foi originalmente publicado em 1939, mas se tornou
conhecido somente em fins dos anos 1960, o que nos permite colocá-lo ao lado de autores mais
contemporâneos. Vemos este hiato temporal como revelador das dificuldades de se investigar o
corpo no campo sociológico. Vale lembrar que, inicialmente, a análise que Elias faz do processo
social, rompendo as fronteiras disciplinares tradicionais, foi qualificada como uma forma de
darwinismo social.
9 Assim, se predominam no Ocidente as tradições filosóficas que ignoram o corpo, há outras que,
ao contrário, não somente não o esqueceram como ainda o situam no centro de suas reflexões. É o
caso, por exemplo, de Nietzsche e sua crítica ao racionalismo socrático, renovada no cristianismo,
enquanto perspectivas que obscureceram a importância do corpo e das emoções.
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moderno, Foucault se propõe a investigar o funcionamento real do poder e não mais suas

representações. Longe de ignorar o poder na sua dimensão institucional – bem como os

processos de dominação e exploração –, Foucault busca enfatizar o que até então ficava à

margem das análises tradicionais do poder, abordando temas pouco politizados como

sexualidade, família, higiene, saúde e corpo, mostrando como o social se constituiu em

campo privilegiado de experimentação de novas formas de racionalidade política na

sociedade burguesa. Seu interesse maior é pelos processos históricos de sujeição

(RABINOW, 2002).

A partir de estudos relativos às técnicas punitivas, passando pela investigação

acerca da normatização das condutas sexuais, até chegar nas técnicas de controle e

administração da vida, Foucault desvela a rede de práticas discursivas e não discursivas

que caracterizam o poder no mundo moderno como um conjunto de procedimentos que,

tendo o corpo – seja individual, seja coletivo – como alvo privilegiado, vêm se positivando

e suavizando paulatinamente. Assim, ao invés do poder que violenta os corpos, como na

Idade Média, temos o poder que, em sintonia com a nova lógica econômica, adestra,

induz e estimula, fazendo do corpo menos um adversário a ser vencido e mais um aliado

a ser cooptado.

Corpo, subjetividade e poder

Foucault, assim, teve o mérito de nos lembrar que os corpos se encontram

diretamente mergulhados no campo político. Seja pela violência e pela coerção, seja pelo

adestramento e pela estimulação, ou ainda pelo controle e pelo governo, o corpo é

submetido a várias formas de regulação por parte da sociedade, que, por sua vez, se vale

deles para sua própria edificação e reprodução. Afinal, como lembra Rodrigues, “os corpos

de seus membros constituem a única materialidade efetiva de qualquer sociedade” (2003:87).

Mas o corpo não é apenas força física, mecânica. Ele também é força intensiva,

psíquica. Investir sobre os corpos é uma maneira de modular o sujeito, controlar sua

subjetividade. O gesto disciplinado não se esgota naquilo que ele diretamente treina –

uma boa escrita, por exemplo –, mas se inscreve no quadro de uma norma que o excede e

que visa fazer dos homens sujeitos ajustados a uma dada realidade social. Subvertendo a

ontologia clássica que se funda no verbo ser, Foucault trabalha por uma ontologia
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histórica que se interessa pelas condições concretas que nos constituem. Se as formas de

ser são socialmente condicionadas, o trabalho sobre os corpos, enquanto dimensão

material do ser, ganha especial importância neste processo. Corpo, mecanismos de poder

e formas de subjetivação caminham juntos.

Foucault, porém, não se limita a constatar os modos de assujeitamento. Ele também

se preocupa, especialmente em seus últimos trabalhos, em como escapar a eles, o que nos

leva a refletir sobre o papel que os corpos podem ter neste processo. Seria possível pensá-

los como aliados na luta contra os poderes constituídos e, deste modo, afirmá-los

enquanto instrumentos positivos de ação política10? A este respeito, lembram Duret e

Roussel que “nas relações que os indivíduos mantêm com os poderes políticos, o corpo assume um

lugar determinante. Ele constitui ao mesmo tempo um campo de inscrição de poderes e uma última

ferramenta de protesto” (2005:95). Assim, pensamos que, se os corpos são o alvo

privilegiado dos mecanismos de poder moderno junto aos modos de subjetivação como

assujeitamento, eles também podem se constituir em um importante elemento no

processo de resistência a estes mesmos mecanismos. É o que também sugerem Godelier e

Panoff ao dizerem que “o corpo não é somente a expressão e o instrumento da reprodução de uma

ordem social, ele pode ser igualmente utilizado para contestar essa ordem, subvertê-la” (1998a:XI).

Ocorre, porém, que, ao se perguntar pelas práticas discursivas e não discursivas que

investem os corpos, problematizando-os, isto é, ao indagar-se acerca dos corpos

necessários a determinadas configurações espaço-temporais de saberes e poderes,

Foucault deixou de lado as forças próprias do corpo. Ou seja, interessado em retirar

aqueles traços que fazem do corpo um objeto natural, Foucault acabou por enfatizar as

forças que o constrangem em detrimento das forças biológicas que também o constituem,

emergindo daí um corpo abstrato que, quando assume sua condição material, o faz sob

um prisma essencialmente mecanicista. Mesmo na estética da existência, momento em

                                                
10 Esta questão tem sido coloca em pauta por alguns autores. Revel, por exemplo, partindo da
questão da biopolítica, pergunta-se: “[se] na medida em que o poder investiu a vida significa igualmente
que a vida é um poder, pode-se localizar na própria vida – isto é, certamente, no trabalho e na linguagem, mas
também no corpo, nos afetos, nos desejos e na sexualidade – o lugar de emergência de um contra-poder, o
lugar de produção de uma subjetividade que se daria como momento de desassujeitamento?” (2005:27-8).
Também Carvalho se colocou esta questão em relação à obra de Foucault: “interessava-me saber se
em Foucault haveria também a tematização de um corpo Outro, que funcionasse como contraponto ao
‘biopoder’” (In RIBEIRO, 1985:80). Cf. ainda Ortega, 2007.
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que Foucault confere ao corpo um papel mais ativo, falta a este uma perspectiva vital,

algo que o torne mais potente no trabalho de resistência política. Ele nos parece fraco

demais para isto.

Assim, se Foucault avança no que concerne à relação entre os corpos e os

mecanismos sociais de poder, razão pela qual é o ponto de partida para o

desenvolvimento de nossa pesquisa, ele parece sucumbir à abordagem sócio-cultural que,

ao contestar a idéia de um corpo natural, termina por rejeitar por completo sua biologia,

adotando um enfoque essencialmente simbólico do corpo em detrimento de sua

materialidade viva.

Pois bem, defendemos a tese de que uma concepção de corpo como força viva e

dinâmica representa uma importante contribuição à noção foucaultiana de resistência.

Encontramos esta concepção na obra do psiquiatra Wilhelm Reich, autor que não apenas

trabalha com uma noção de corpo vivo, como ainda tenta articulá-lo à questão do poder,

com importantes contribuições, especialmente no que diz respeito à psicologia de massas,

mostrando que a postura política, seja individual seja das massas, se assenta no universo

intensivo dos corpos.

Os esforços meritórios de Reich esbarram, porém, em um certo romantismo que

confere à natureza a condição de grande referente não apenas do corpo, como ainda do

indivíduo e mesmo da sociedade, razão pela qual alguns importantes autores

contemporâneos das áreas da biologia e da neurobiologia, como Roberto Damásio,

Humberto Maturana e Henri Atlan, são convocados para problematizar suas formulações.

De qualquer forma, nosso interesse recai menos sobre a concepção teórica de corpo

de Reich e mais sobre o corpo concreto que ele investiga e explora na clínica e em torno do

qual desenvolve um rico aparato técnico-metodológico. Este aparato, desenvolvido por

Reich e aprimorado por autores como, por exemplo, Stanley Keleman, nos oferece um

importante instrumental de trabalho sobre o sujeito que, tomando o corpo como elemento

central, pode servir ao processo de resistência proposto por Foucault. Este instrumental

está na clínica, mas também nas artes, em especial no teatro, bem como em outras práticas

que tomam o corpo como força viva capaz de ativar novas potências na direção de formas

mais arejadas de subjetivação.
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É, portanto, na articulação das reflexões foucaultianas acerca dos corpos e das

relações de poder com as abordagens que se pautam por uma noção de corpo vivo,

especialmente aquelas oriundas do universo reichiano, que acreditamos poder avançar na

idéia dos corpos como elementos de resistência aos poderes constituídos. O intuito de

relacionar corpo e poder é o de fazer um contraponto às abordagens racionalistas e

abstratas das ciências políticas e enfatizar o corpo enquanto materialidade afetiva das

relações de poder, vistas aqui primariamente como processos físico-intensivos próprios ao

domínio dos corpos. Não apenas pensamos o poder; nós o vivemos diretamente em

nossos corpos sob a forma de estados intensivos. O corpo, assim, é o núcleo fundamental

da nossa experiência social e política, o que significa dizer que o poder é físico, que ele

incide sobre a carne, os músculos, os ossos, modulando nossas intensidades corpóreas.

Trata-se aqui de recuperar a idéia central em Foucault, bem como em Reich, de que não há

nada mais físico que o poder.

O corpo como objeto de investigação

Um trabalho de pesquisa que tem o corpo como elemento central de investigação

deve, antes de qualquer coisa, esclarecer certas questões relativas ao seu objeto de

conhecimento.

Alvo de diferentes discursos, da biologia à filosofia, passando pela medicina, pelas

ciências sociais, pela história, pela educação física, dentre outras disciplinas, o corpo se

apresenta permeado por dificuldades e mesmo ambigüidades decorrentes da

complexidade de sua constituição moderna. Os enfoques são muitos e variados. Longe de

se constituir em uma unanimidade, o corpo suscita infindáveis discussões e reflexões de

cunho epistemológico, razão pela qual, enquanto efeito de uma elaboração sócio-cultural,

ele é uma “falsa evidência”, para usar a expressão de Le Breton (1990). A rigor, não existe

o corpo, mas noções sobre ele, modos de pensá-lo e problematizá-lo. Basta lembrarmos

que, em certas sociedades, mesmo a existência do corpo é posta à prova, na medida em

que ele não “existe” enquanto coisa própria. Isto não significa que as muitas noções de
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corpo sejam irrelevantes. Ao contrário. Embora todas elas, das mais mágicas e tradicionais

às científicas, sejam ficções, constituem ficções operantes dentro do campo cultural no

qual se inserem e devem ser seriamente consideradas como representações sociais que

revelam a organização simbólico-material de um agrupamento humano. É exatamente

esta inapreensibilidade do corpo que faz dele um objeto de investigação tão rico, embora

de difícil trato, já que seu estatuto é sempre parcial, o que significa dizer que as pesquisas

sobre o corpo devem ser vistas sob uma condição sempre fugaz. Neste sentido, mais que

responder questões, o corpo nos auxilia a colocá-las.

Indagar, porém, por seu estatuto estabelece já uma primeira proposição relativa ao

corpo como objeto de investigação, a saber, a de que ele não existe como uma realidade

dada, natural e universal, mas de que é preciso constitui-lo enquanto objeto (BOURDIEU,

1999; LE BRETON, 2000). Lido às avessas, isto implica na desconstrução de um certo

discurso hegemônico sobre o corpo que faz dele um objeto natural e universal. Não

obstante a polissemia relativa ao corpo, prevalece no imaginário ocidental ordinário a

idéia de que ele é um organismo, tal como o define o saber biomédico. Não que a idéia de

organismo não possa figurar como uma definição possível acerca do corpo, mas que, ao

alcançar a condição de “saber oficial”, acaba por reduzi-lo a uma concepção única e, aos

nossos olhos, limitada. Como escrevem Lévine e Touboul,

“a aproximação naturalista, longe de deixar subsistir a multiplicidade de corpos em uma
diversidade indefinida e indistinta, a hierarquiza, a estrutura, a ordena, dado que ela
opera uma classificação. Dito de outro modo, longe de permanecer na pluralidade do
corpo, ela o reconduz instantaneamente a uma unidade, volta a compô-lo sobre o um,
pondo em destaque a unificação em torno do organismo” (2002:25).

Sob este prisma, torna-se muito difícil relacionar o corpo aos fatos sociais em geral e

políticos em particular. Combater a hegemonia da concepção naturalista de corpo como

organismo torna-se, assim, nossa primeira tarefa.

Por outro lado, as pesquisas sócio-culturais, na medida em que fazem exatamente

um contraponto às vertentes naturalistas, acabam renegando os aspectos biológico-

materiais do corpo em proveito de seus aspectos simbólicos, supervalorizados, criando

uma dicotomia entre duas grandes vertentes: uma naturalista ou essencialista; outra

sócio-cultural ou construtivista (SHILLING, 1993; SALINAS, 1994). Embora antagônicas,
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ambas perspectivas apresentam algo em comum, a saber, radicam no mesmo dualismo

que opõe natureza e cultura, corpo e mente, matéria e símbolo.

No que concerne ao estatuto do corpo, nosso propósito aqui é articular, até onde isto

for possível, as dimensões simbólica e material do corpo, perguntando pela sua potência.

Enfrentar a fragmentação disciplinar do corpo, restituindo-lhe uma polissemia dialógica,

nos parece fundamental para fazer do corpo um elemento de enfrentamento aos

mecanismos de poder, enquanto corpo vivo. A questão aqui não é propor uma nova

definição supostamente melhor que as anteriores e, portanto, capaz de substitui-las. Ao

contrário, parece-nos que esta multiplicidade de concepções de corpo é enriquecedora,

desde que não se arroguem únicas ou superiores, nem se fechem para o diálogo. O corpo

comporta inúmeras “entradas”, todas elas verdadeiras naquilo que revelam de parcial da

nossa existência. Concordamos com Vigarello (2003) quando este diz que o corpo é tão

versátil e comporta tantas definições que é melhor concebê-lo não como um, mas como

muitos. No nosso caso, acreditamos que a articulação de diferentes enfoques sobre o

corpo representa um ganho em relação aos propósitos aqui definidos. Elemento

fronteiriço entre o individual e o social, o particular e o coletivo, a natureza e a cultura, o

fisiológico e o simbólico, o corpo é, por excelência, um objeto interdisciplinar, muito

embora, na maioria das vezes, não seja assim tratado. Tendemos a olhar o corpo que nos

interessa, conferindo a ele a ênfase que marca os parâmetros epistemológicos de nossa

disciplina, marca inequívoca de uma ciência que se constituiu disciplinarmente,

fragmentando objetos e estabelecendo obstáculos ao diálogo. Pretendemos aqui tratá-lo

como este objeto interdisciplinar, instigando um diálogo que, longe de reduzir um

enfoque a outro, procura multiplicá-los e potencializá-los.

Como se pode notar, tal empreitada pressupõe, senão ultrapassar, o que seria por

demais pretensioso, ao menos flexibilizar certas dicotomias, já bastante fissuradas, do

pensamento ocidental, como natureza e cultura, corpo e mente, indivíduo e sociedade,

bem como mundo interno e externo. É possível que em determinadas disciplinas estas

sejam questões consideradas já ultrapassadas. Acreditamos, porém, que elas ainda se

fazem pertinentes nas ciências sociais em geral e nas ciências políticas em particular. Daí a

importância do diálogo interdisciplinar. Ele permite que as disciplinas problematizem

certas questões a partir daquilo que outras já avançaram. Como lembra Rabinow, “existe
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um peculiar atraso temporal no movimento dos conceitos através das fronteiras das disciplinas”

(2002:80).

Esta tese, portanto, se inscreve no campo das pesquisas interdisciplinares sobre o

corpo, neste caso, em sua relação com os mecanismos modernos de poder, constituindo

uma interface entre os domínios das ciências políticas e da psicologia, com incursões em

sociologia, antropologia, história, biologia e filosofia. Se recorremos a outras disciplinas, o

enfoque principal, é bom que se diga, é o de um cientista político que busca na

articulação, especialmente com a psicologia, um olhar mais arejado no que concerne aos

fenômenos políticos. A bem da verdade, travamos aqui um duplo debate. De um lado,

dialogamos com as ciências políticas – de certo modo, com as ciências sociais em geral –

que por muito tempo têm se esquecido de que os sujeitos políticos têm corpos e, neste

sentido, o que pretendemos fazer aqui é encarnar as relações de poder. De outro lado,

dialogamos com a obra de Wilhelm Reich, nosso autor de mestrado e com quem

procuramos fazer alguns acertos de contas, uma espécie de despedida negociada e

amigável em direção a novos caminhos.

É preciso ainda dizer que, como toda pesquisa interdisciplinar, esta enfrenta a

dificuldade de tentar traduzir, em um único e coerente discurso, temas que são

desenvolvidos não apenas sob diferentes linguagens como ainda partindo de diferentes

pressupostos e visando diferentes problemas. Sabemos do risco e não temos a certeza de

ter alcançado pleno êxito neste intento. É possível que conceitos e mesmo idéias

apresentem alguma flutuação de clareza.

Por fim, ainda no que concerne ao objeto corpo, embora todas estas questões sejam

devidamente tratadas ao longo da tese, há uma em especial que queremos desde já

esclarecer. Quando dizemos corpo queremos enfatizar a dimensão físico-biológica do

sujeito, um contraponto à concepção mental e abstrata sugerida pelas abordagens

racionalistas, especialmente nas ciências políticas. Por mais evidente que seja, é preciso

dizer que não se trata de um corpo isolado, cindido do sujeito social11. Não defendemos

                                                
11 Esta observação tem por origem frases como: “O corpo em si não tem existência. São os indivíduos que
a tem e não os corpos. Para além da evidência da presença de nosso corpo, nós somente descobrimos nele as
maneiras de pensar a relação consigo e com os outros. O objeto sociológico não é pois o corpo, mas os atores
que o mobilizam” (DURET & ROUSSEL, 2005:5). É nesta mesma direção que caminha Le Breton
(2000) ao dizer que uma das ambigüidades presentes nas abordagens sociológicas do corpo é a
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aqui nenhum tipo de dualismo entre o homem e seu corpo. Ao contrário, é justamente a

indissociabilidade entre o sujeito social e sua materialidade corpórea que queremos

afirmar, de modo que, se falamos corpo, falamos na verdade corpo-sujeito. Desde já esta

idéia deve ser tomada como pressuposta ao longo da tese.

Capítulos

Assim sendo, no primeiro capítulo, propomos uma problematização do corpo

enquanto objeto de investigação. Num primeiro momento, isto passa pela crítica à noção

biomédica de corpo como organismo que faz dele um objeto natural altamente

manipulável. Por meio da recuperação, em suas linhas gerais, de alguns dos principais

acontecimentos culturais e filosóficos que marcam a passagem do mundo medieval para o

mundo moderno, procuraremos mostrar que, longe de se constituir em uma revelação da

natureza, a noção biomédica de corpo é o resultado de um longo processo histórico que

responde a interesses sociais, econômicos e políticos muito específicos e que se impõe aos

demais saberes tradicionais de modo a conferir ao corpo um estatuto totalmente distinto

daquele que o caracterizava no mundo pré-moderno.

Em um segundo momento, abordaremos a difícil relação que as ciências sociais têm

com o corpo. Relegado durante muito tempo como um objeto específico das ciências

naturais, as ciências sociais redescobrem o corpo como objeto social ao preço de ignorar

sua materialidade. Assim, embora representem um importante avanço em relação à

naturalização do corpo biomédico, as pesquisas sócio-culturais adotam majoritariamente

uma concepção abstrata do corpo, deixando sua física aos cuidados da biologia e, neste

sentido, mantêm-se ainda presas ao velho dualismo que contrapõe natureza e cultura,

                                                                                                                                                   
tentação a um discurso dualista inerente ao uso sem precaução do significante corpo, o que
pressupõe o ator anteriormente a seu corpo. Lembra ele ainda que o corpo é um termo da doxa
antes de tudo e o uso deste significante no exercício de um pensamento sociológico deve ser
previamente clarificado por meio de uma “história do presente”, uma genealogia do imaginário
social que o produziu. Não se pode separar o homem e seu corpo como sujeito e objeto. Para além
da questão epistemológica, ao nosso ver fundamental, existe, porém, a nosso juízo, o receio de que
um tratamento do corpo em si desemboque em algum tipo de abordagem naturalista. Ao enfatizar
o sujeito que o habita, os sociólogos pensam manter o corpo no campo sociológico. De qualquer
modo, a necessidade deste tipo de afirmação somente revela o grau de dissociação que o
pensamento ocidental foi capaz de produzir.
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corpo e mente, indivíduo e sociedade, heranças de uma longa tradição racionalista ainda

não de todo ultrapassada.

No segundo capítulo, entraremos mais diretamente na questão da relação corpo-

poder, tomando por referência a obra de Michel Foucault. Procuraremos mostrar de que

modo, ao analisar a transformação dos métodos punitivos e do controle das condutas

sexuais, Foucault caracteriza o poder moderno menos pela dinâmica repressiva e mais

pelo adestramento positivo, apontando para a emergência de novos investimentos sobre

os corpos humanos que, embora mais suaves, são cada vez mais intensos, minuciosos e

permanentes, de modo a maximizar os ganhos econômicos e minimizar os riscos políticos.

Foucault desenvolve estas idéias em dois momentos: primeiramente em torno dos

mecanismos disciplinares e sua relação com os corpos individuais; posteriormente, em

torno do bio-poder e sua relação com o corpo coletivo das populações. Com isto, ele

mostra que foi no corpo que a burguesia, valendo-se de uma ampla rede de novos

saberes, investiu com vistas a edificar a sociedade capitalista, o que significa dizer que ele

está no centro das relações de poder no mundo moderno.

No terceiro capítulo, a partir das críticas de certos autores, identificaremos alguns

problemas decorrentes das formulações iniciais de Foucault, especialmente aquelas

relativas ao estatuto do sujeito e às possibilidades de resistência. Abordaremos ainda sua

resposta a elas, que passa por uma revisão de sua concepção de poder e desemboca na

noção de biopolítica. Reformulada em torno da idéia de governo dos homens como ação

sobre ações e tendo a liberdade como elemento central, a nova concepção de poder de

Foucault, por um lado, permite retomar a noção de resistência – ligada agora a uma

estética da existência –, mas, por outro, abre a possibilidade de se pensar o poder como

uma relação imaterial que não mais incidiria sobre os corpos. Contrários a esta

interpretação, continuamos apostando nos corpos como alvos privilegiados dos poderes

constituídos – e, portanto, como elementos igualmente privilegiados do processo de

resistência –, não obstante identificarmos em Foucault uma noção de corpo

excessivamente abstrata, em consonância com as vertentes sócio-culturais. Nosso objetivo

neste momento é problematizar tal noção, recuperando o corpo em sua materialidade e

abrindo a possibilidade para uma outra noção de corpo – o corpo vivo – como elemento

potencializador do processo de resistência.
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No quarto capítulo, apresentaremos a noção de corpo vivo. Partindo da obra de

Wilhelm Reich, mais precisamente de seu conceito de unidade funcional psique-soma, e

recorrendo a autores mais contemporâneos, como Damásio, Maturana e Atlan,

defenderemos a indissociabilidade dos processos psíquicos e somáticos no sentido de

mostrar que, longe de se constituir em um componente secundário da vida humana dita

“superior”, o corpo está no centro dela. Com isto, queremos mostrar que, se o corpo é

matéria, não é uma matéria qualquer, passiva, um simples agregado de órgãos, células ou

genes à disposição do sujeito, como sugere o saber biomédico, mas uma materialidade

especial que vem se transformando ao longo de uma história evolutiva dinâmica que se

dá na interação com o meio natural-social e que é não apenas indissociável do sujeito que

o encarna como ainda condição de seu estágio atual. Trata-se de um corpo-sujeito que se

constitui na interface de um complexo jogo de forças bio-psico-sociais. É esta noção de

corpo vivo que acreditamos poder representar um elemento potencializador do processo

de resistência política tal com o formulou Foucault, porém, partindo de um corpo não

vital.

Por fim, explorando a relação entre corpo vivo e poder político, fecharemos a tese

procurando mostrar que, não obstante as diferenças entre as obras de Reich e Foucault e

mesmo a necessidade de algumas correções de uma em relação à outra, é possível tecer

um diálogo fecundo e produtivo entre ambas no que concerne a uma problemática

comum e que tem o objetivo de nos auxiliar, não apenas a refletir acerca da dinâmica atual

dos mecanismos de poder, como ainda e principalmente a encontrar saídas frente a estes

mecanismos em direção a modos alternativos de existência. É assim que vemos ser

possível, lançando mão de recursos tanto clínicos quanto artísticos, fazer do corpo vivo

um aliado fundamental na luta política contra as formas de assujeitamento.
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Capítulo 1 - A problematização do corpo e as abordagens disciplinares

“Podemos exercer a ação, mas o fazemos no contexto de
limitantes estruturais massivas. Somos indivíduos, mas
nossa individualidade é socialmente produzida. Os seres
humanos, enquanto sistemas orgânicos, são parte da
natureza, mas seu ambiente natural é também o produto de
práticas históricas. A ‘natureza’ é ela própria um produto
da cultura. Somos seres conscientes, mas essa consciência
só pode ser levada a efeito através da corporeidade” (Bryan
Turner)

O relativismo da noção biomédica de corpo

David Le Breton (1990; In LÉVY, 2004) recorre com freqüência a uma estória contada

por Maurice Leenhardt quando de sua pesquisa junto ao povo canaque, da Nova

Caledônia, no início do século passado. Em certo momento, Leenhardt pergunta a um

velho homem canaque se a grande contribuição que a França teria dado ao seu povo teria

sido a noção de alma. Após uma longa reflexão o velho canaque lhe diz: “o que vocês nos

trouxeram foi o corpo”.

A resposta, em princípio surpreendente, revela que o corpo está longe de ser uma

evidência, algo reconhecível da mesma forma por todos os homens em todos os lugares,

uma universalidade. A fala do velho canaque desvela, na verdade, a força de nosso

etnocentrismo. Estamos tão imbuídos da noção biomédica do corpo e de suas raízes

filosófico-culturais que acabamos tomando-a por natural, atribuindo ao corpo

características que, curiosamente, ora assumem um valor positivo, ora são fonte de

depreciação, marcas de nossa ambígua relação com a natureza. O fato é que nos

acostumamos a pensar o corpo tal como o define o saber biomédico, um saber que,

apoiado em uma determinada biologia do corpo, instrumentaliza-o em favor de uma

noção de corpo como matéria própria regida por leis naturais objetivas e independentes,

ditadas pela genética evolutiva da espécie. Este corpo, comumente chamado de
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organismo, termo vago e ambíguo que reúne características em princípio contraditórias1,

emerge como este objeto curioso que perfaz um conjunto hierárquico de órgãos

integrados entre si embora independentes uns dos outros, que segue uma dinâmica

própria, em grande medida indiferente tanto ao sujeito que o encarna quanto ao meio no

qual se encontra (ou ainda à natureza-cosmo que o envolve) e cuja operacionalidade se dá

por meio de sua completa fragmentação. O corpo assume aqui uma condição de objeto

                                      
1 O termo organismo é tão forte que é difícil mesmo encontrá-lo definido explicitamente e em
detalhes (ABBAGNANO, 1982). Isto lhe confere uma imprecisão que, aliada a certos componentes
histórico-ideológicos, termina por transformá-lo em algo que ele próprio, ao menos em sua
concepção moderna, busca combater. Atualmente, em termos gerais, ele designa o corpo naquilo
que especificamente o distingue do corpo não-vivo, sugerindo uma totalidade superior que não
pode ser reduzida a suas partes e, neste sentido, o termo organismo se opõe a uma noção
mecanicista (BECH, 1985). A idéia não é nova. Desde Aristóteles, a característica fundamental do
organismo é a da subordinação das partes ao todo, de modo que “a noção de corpo como organismo
antecede a artificialização da natureza e a concepção totalmente mecânica do mundo” (Brandão In
NOVAES, 2003:278). É com Descartes e sua noção de corpo-máquina que o mecanicismo se
sobrepõe ao organicismo que lhe era anterior, transformando o corpo em um híbrido de organismo
e máquina. Esta dupla interpretação do corpo, ao mesmo tempo atomizado e totalizado, perdura
até o século XIX, momento em que Claude Bernard procura reatar o organismo ao mecanicismo,
isolando as partes, mas afirmando suas relações. Aos poucos, a relação mecânica entre as partes é
substituída por um tipo de regulação interna própria aos organismos vivos e que marca o
surgimento da fisiologia, fundando a idéia de unidade orgânica do corpo que terá por base o
sistema nervoso como ponto de apoio e controle de unidade. Tudo isto tem a ver com o velho
debate acerca do vivo e se este pode ou não ser reduzido a seus elementos físico-químicos. A noção
moderna de organismo permite a elaboração de uma visão físico-química não reducionista da vida.
Haveria, assim, um diferencial no organismo, algo que o faz distinto da simples soma de suas
partes, e que reside dentro do domínio físico-químico (e não fora, como preconizam os vitalistas),
diferencial este que diz respeito a sua complexidade. Em outras palavras, a diferença entre o vivo e
o não-vivo, o orgânico e o inorgânico, reside na complexidade de sua organização (há três
características essenciais aos organismos: a especificidade de forma, que reflete sua base molecular;
a complexidade, que se dá na passagem da vida unicelular para a vida pluricelular; e a
adaptabilidade), tese que pode ser considerada hoje hegemônica no meio biológico e que ganhou
forte impulso com o desenvolvimento da biologia celular no século XIX e especialmente da
biologia molecular no século passado, dando abertura às teorias da auto-organização (ATLAN,
1992; BECH, 1985). Parece, porém, que este debate é de âmbito mais interno e, mesmo entre os
biólogos, discussões desse calibre não parecem ter muito espaço, de modo que o termo organismo
acaba sendo utilizado como se representasse a noção de corpo em biologia no geral. Assim, a noção
moderna de organismo como todo unificado ao qual são subordinadas as partes que não existem
por si ou para si, mas por e para o todo, evita tanto a visão monolítica que concebe o corpo como
uma pré-formação cujo desenvolvimento se dá por puro crescimento, quanto a vitalista ou
animista que recorre a uma alma ou princípio vital, ou ainda a justaposição mecanicista que deixa
subsistir uma exterioridade entre as partes (LÉVINE & TOUBOUL, 2002). Não obstante isto e
curiosamente, é a fragmentação mecanicista do corpo que vigora na medicina moderna por meio
das inúmeras especialidades e, apenas em casos mais complexos e mesmo críticos, recorre-se a uma
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fechado, manipulável até o limite pelo eu que dele se apossa, ao mesmo tempo em que

condição e marca de nossa identidade natural.

O interessante é que este corpo-organismo não é ou é muito pouco problematizado.

Uma rápida vista nos currículos das faculdades de medicina e, acreditamos nós, dos

demais cursos da área de saúde (exceção talvez a uma ou outra faculdade de psicologia)

atesta isto. Simplesmente, parte-se dele como algo dado e inquestionável, como se não

houvesse outros olhares possíveis, tão somente o biomédico.

É preciso deixar claro, desde já, que a noção de corpo com a qual trabalhamos aqui

não somente é distinta daquela concebida pelo saber biomédico, como ainda emerge da

crítica que lhe fazemos. Isto não significa que o corpo biomédico ou anatomofisiológico

não constitua uma noção legítima, na exata medida em que uma das propostas aqui

defendidas é justamente a de que há muitas noções possíveis e legítimas sobre o corpo,

cada uma delas inscrita em seu próprio campo simbólico. E este é o ponto que nos leva, de

saída, a criticar o corpo biomédico, a saber, o fato de se considerar não como um saber

dentre outros, mas como o verdadeiro e único saber sobre o corpo. Não obstante a

multiplicidade de enfoques e discursos existentes, a divisão disciplinar da ciência

moderna fez com que o corpo se tornasse um objeto privilegiado das ciências naturais em

geral e do saber biomédico em particular, ao qual coube, a partir de então, a prerrogativa

de instituir o discurso hegemônico sobre ele. Isto se traduz não somente em uma

desqualificação dos demais discursos científicos sobre o corpo, tratados como

secundários, como ainda e principalmente dos discursos e saberes não científicos,

incapazes de alcançar o grau de objetividade e neutralidade superiores do saber

biomédico. A pretensão à universalidade, tão própria ao saber científico, é, portanto, a

principal crítica – embora não a única – que fazemos ao saber biomédico sobre o corpo.

Ora, longe de se constituir em um objeto natural desvelado por meio de

procedimentos científicos neutros, o corpo do saber biomédico remete a um processo

histórico de construção de conhecimento ligado a investimentos e interesses muito

específicos. Se podemos encontrar suas raízes profundas na sociedade grega antiga, é na

passagem do mundo feudal para o mundo moderno que identificamos os elementos

                                                                                                                   
abordagem mais totalizadora. Neste sentido, podemos dizer que a medicina moderna se apropria
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centrais dessa noção, mais precisamente a ruptura que dissocia o homem, sua carne e a

natureza-cosmo, ruptura essa que não se encontra na maior parte das chamadas

sociedade tradicionais, tampouco na própria sociedade ocidental pré-moderna.

Se voltarmos à sociedade canaque estudada por Leenhardt, veremos, por exemplo,

que ela não dispõe de palavras específicas para designar o corpo humano, utilizando-se

para isso do mesmo vocabulário que designa as plantas. Assim, kara é a casca da árvore,

bem como a “casca” do homem, sua pele. Pié é a polpa da fruta, bem como a unidade

carne/músculos, ou seja, a “polpa” do homem. Já os ossos e demais partes duras do corpo

são nomeadas com a mesma palavra que designa o “coração” da madeira. Como assinala

Le Breton (1990; 2000), entre os canaque, a carne do homem não se distingue do mundo

das plantas, ao contrário, mistura-se a ele como uma extensão direta da natureza, relação

esta bem mais que metafórica. A indiferença de nomeação é a expressão lingüística de

uma identidade substancial. Plantas e corpos compõem um mesmo universo, sendo

regidos pelas mesmas leis e obedecendo aos mesmos ciclos. Esta relação se aplica

igualmente à ancestralidade. “Na cosmogonia canaque, todo homem sabe de qual árvore da

floresta saiu cada um de seus ancestrais” (LE BRETON, 1990:17)2. A árvore simboliza a

ligação entre a família, a terra e a floresta, o que faz do território canaque não uma simples

porção de terra, mas o lugar onde cada um encontra sua identidade coletiva.

O que a sociedade canaque revela é algo comum a muitas sociedades tradicionais, a

saber, a inexistência de uma separação entre o homem, seu corpo e a natureza. O corpo

aqui é parte integrante e indissociável do mundo/natureza que o circunda, um “campo de

força em ressonância com os processos de vida que o envolvem. Nas tradições populares, o corpo

mora em ação sobre o mundo, é uma parcela não separada do universo que lhe confere energia. Ele é

um condensado do cosmo” (LE BRETON, 2000:29).

E aqui podemos compreender melhor a fala do velho canaque. Ela revela que em

sociedades comunitárias, como em geral são as sociedades tradicionais, inexiste a noção

de individualidade tal como a conhecemos, sendo que o corpo não se apresenta como

elemento de distinção entre o homem e seus pares. Ele se apresenta como um elemento de

                                                                                                                   
da noção de organismo conferindo-a um sentido que lhe é estranho (Cf. nota 62).
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representação, porém, de um homem imerso na totalidade sociedade-natureza-cosmo.

Assim, não encontramos nem a noção de corpo como algo separado da natureza, nem a

noção de corpo como limite identitário, o que marca uma diferença fundamental entre as

chamadas sociedades tradicionais e a sociedade ocidental moderna (LE BRETON, 1990 e

2000; DURET & ROUSSEL, 2005). Nas sociedades tradicionais, diz Le Breton, “o corpo não

existe como elemento de individuação, como categoria mental que permite pensar culturalmente a

diferença de um ator a outro, posto que ninguém se distingue do grupo, cada um sendo tão somente

uma singularidade na unidade diferencial do grupo” (2000:35). A identidade é essencialmente

coletiva e não se restringe aos limites físicos do corpo. Nas práticas mágicas, dos ritos

xamânicos às bruxarias, em que objetos de uso pessoal são utilizados para causar bem ou

mal a alguém, a identidade do sujeito ultrapassa sua pele e abrange igualmente seus

objetos de uso corrente, capazes, por isso, de servir como intermediário na ação

pretendida. Não raro têm-se dois ou mais corpos e várias almas, como os yanomami do

Brasil, sociedade em que cada pessoa possui dois corpos, um humano e outro animal, e

muitas almas. Como notam Duret e Roussel (2005), neste caso, não se pode dizer que o

corpo seja a “prisão da alma”.

Podemos multiplicar os exemplos. Entre os dogon, povo africano essencialmente

agricultor, a identidade de uma pessoa é composta por um conjunto de fatores que

compreende: um corpo, isto é, uma matéria submetida a leis naturais; oito sementes

simbolicamente localizadas nas clavículas e que exprimem a consubstancialização da

pessoa, assinalando a importância dos vegetais que compõem a identidade humana; uma

força vital chamada nàma, cujo princípio reside no sangue e é herdado dos pais; e oito

kikinu, princípios espirituais que contribuem para a formação da personalidade de cada

um (LE BRETON, 1990).

A noção de um homem-corpo-natureza não é, porém, uma prerrogativa das

sociedades tradicionais ditas primitivas. Também a sociedade ocidental pré-moderna está

marcada por uma mistura de tradições populares que igualmente situam o homem e seu

corpo no mundo, integrando-o ao cosmo. A própria sociedade grega compreendia algo

                                                                                                                   
2 Na sociedade canaque não há uma divisão rígida entre mundo dos vivos e dos mortos. Uma
pessoa que morre continua a viver sob diferentes formas, seja a de um vegetal ou mesmo a de um
animal (LE BRETON, 1990).
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dessa tradição. A medicina hipocrática, por exemplo, concebia o corpo como um

microcosmo dentro do macrocosmo, refletindo-o sob influências astrais que se

manifestavam em seus diferentes órgãos, integrando o homem à natureza. Assim, “há uma

relação estreita entre o homem e o Universo, entre o microcosmo e o macrocosmo; o homem é um

microcosmo que recapitula o macrocosmo” (FRIAS, 2004:120), sendo o corpo humano

constituído dos mesmos elementos que o “corpo do mundo”3.

No que concerne à sociedade medieval, tampouco havia uma singularidade que

fizesse do homem um indivíduo no sentido que o termo assume a partir da modernidade.

A identidade da pessoa era dada pelo conjunto de relações que ela assumia no interior de

um mundo cósmico, sendo a cosmologia um modo de conhecimento muito valorizado

tanto na Idade Média quanto na Renascença (DETREZ, 2002). Neste sentido, o corpo

ocupa um lugar privilegiado no imaginário da sociedade medieval, mesmo que seu

estatuto seja, por assim dizer, ambivalente, oscilando entre valores positivos e negativos4.

De qualquer modo, ele é visto como algo ligado ao homem – a separação radical entre

alma e corpo não é uma empreitada medieval, mas da razão clássica do século XVII –,

bem como à natureza. A antiga idéia do corpo como cosmo em miniatura, um

microcosmo, ressurge com especial força na filosofia do século XII (LE GOFF & TRUONG,

2003).

Já se recorrermos à tradição cristã, veremos que não se encontra na Bíblia uma noção

de corpo como algo separado do homem. Durante muito tempo a Igreja se opôs à prática

da dissecação anatômica por considerar o homem indissociável de seu corpo. Discutia-se

mesmo se uma pessoa mutilada ressuscitaria com seu membro regenerado ou não (Le

                                      
3 Em função disto, a medicina grega não era concebida como uma técnica de intervenção em caso
de doença, mas como um conjunto de saberes e regras que definiam a relação consigo, com o
próprio corpo, um modo de viver, propondo, sob a forma de regimes, “uma estrutura voluntária e
racional de conduta” (FOUCAULT, 1985d:106). Ainda no que diz respeito à relação do homem com
seu corpo, lembra Foucault que, se os gregos concediam grande importância a ele e recorriam com
freqüência a exercícios, isto não significava uma adulação de seu próprio físico, como um bem em
si, o que era mesmo mal visto, mas um cuidado com a alma, de modo que “o regime físico deve-se
ordenar ao princípio de uma estética geral da existência, onde o equilíbrio corporal será uma das condições da
justa hierarquia da alma” (1985b:95).
4 Segundo Le Goff e Truong (2003), a oscilação do corpo na sociedade medieval pode ser
representada por dois acontecimentos sociais, um deles religioso, a quaresma, outro profano, o
carnaval, movimento este imortalizado por Bruegel em seu quadro O combate do carnaval e da
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Breton In LÉVY, 2004). A própria palavra corpo não aparece no texto bíblico, sendo que o

Antigo Testamento utiliza o termo grego sarx, que significa carne. A carne, lembram

Rahner e Vorgrimler (1970), designa no mundo cristão o homem como um todo, o ser

humano corporal em sua totalidade e, como tal, se distingue do espírito (pneuma), que é a

potência divina capaz de salvá-la. Esta distinção, porém, não é substancial, sendo que

“nessa concepção bíblica, não se pode falar do corpo como algo que o ‘eu’ ‘possui’, como algo

exterior a ele, um ‘instrumento’: o homem ‘é’ também seu corpo” (1970:100-1). Neste sentido, o

corpo cristão se opõe ao dualismo grego, especialmente platônico, no qual o corpo emerge

como a possessão da alma. Já no Novo Testamento, Paulo desenvolve uma teologia do

corpo, porém, não como sarx e sim como soma, no sentido da unidade humana passível de

redenção, implicando assim em um corpo igualmente celeste. Em nenhum desses casos,

porém, trata-se da mesma noção de corpo que se instaura com a modernidade5.

                                                                                                                   
quaresma. Para os autores, “esse balanço sinaliza sem dúvida o lugar central que o corpo ocupa no
imaginário e na realidade da Idade Média” (2003:36).
5 Contrariamente ao que se costuma imaginar, o pensamento cristão, pelo menos um certo
pensamento cristão antigo, não é totalmente negativo em relação à carne. Na verdade, podemos
dizer que ele é ambivalente. Por um lado, o corpo é desqualificado como a “abominável vestimenta da
alma”, lugar onde o pecado original torna-se pecado sexual, de modo que abstinência e continência
são as grandes virtudes humanas desse período. Por outro, ele assume um valor positivo na
medida em que a condição sexual concorre para o “aperfeiçoamento da natureza humana mantida após
a ressurreição no Paraíso, não para a geração que não tem mais razão de ser, mas para a perfeição e a beleza
dos eleitos” (LE GOFF & TRUONG, 2003:12) e onde as paixões sensíveis são vistas como
colaboradoras para o aperfeiçoamento do espírito. É preciso lembrar que o centro do culto cristão,
a eucaristia, celebra o corpo e sangue de Cristo. Ele é simultaneamente o lugar da queda e da
ressurreição, já que o fato de Cristo ter se tornado homem é visto como uma valorização da carne.
Como diz Defois, “a humanidade de Cristo exerce um poder de influência sobre os homens pela alma e pelo
corpo” (In MARTIN, 1991:129). Do mesmo modo, a noção de Igreja como corpo de Cristo remete à
imagem do corpo como princípio normativo da socialização cristã, cuja finalidade é o amor.
Também Rahner e Vorgrimler (1970) sustentam que a tarefa da filosofia e da teologia cristãs era a
de afirmar a unidade do homem por meio de uma alma indiscernível do corpo material e sem o
qual ela não pode se realizar, como teria proposto, por exemplo, São Tomás de Aquino. Lembra
Defois, porém, que em São Tomás já existe uma hierarquia entre as diversas partes do corpo, por
exemplo, conferindo à cabeça a função mais importante, hierarquia essa que será emprestada à
sociedade medieval. A alma aqui se serve instrumentalmente do corpo e, neste sentido, o controla.
Assim, dizem Le Goff e Truong que “o corpo cristão medieval é de parte em parte atravessado por essa
tensão, este movimento pendular, esta oscilação entre a rejeição e a exaltação, a humilhação e a veneração”
(2003:13). Não se pode negar, porém, que houve uma grande renúncia ao corpo, de modo que as
manifestações sociais ostensivas a ele relacionadas foram em geral proibidas, como as termas, o
jogo e o teatro. Neste sentido, há um recuo do corpo em relação ao mundo antigo, onde era objeto
de um verdadeiro culto, recuo esse promovido pela Igreja que impõe o ideal ascético como modelo
ideal da vida cristã. Trata-se de uma forma de liberar a alma da tirania do corpo. Isto assume duas
formas principais: a renúncia ao prazer e a luta contra as tentações. O cristianismo é, assim, o
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Também na língua hebraica antiga inexiste a palavra corpo, sendo empregado um

único termo, hasar, para designar tanto o corpo quanto a alma (Defois In MARTIN, 1991)6.

Segundo Claude Tresmontant, trata-se de uma língua concreta que apenas nomeia

“aquilo que existe”, o que não é o caso do corpo tal como o concebe o dualismo moderno.

No mundo hebraico, o corpo não existe como substância autônoma, mas sim como parte

indiscernível do ser. Acerca disso, diz Tresmontant:

“Eu não percebo um ‘corpo’, o qual conteria uma ‘alma’; eu percebo imediatamente uma
alma viva, com toda riqueza de sua inteligibilidade que eu decifro no sensível, porque ela
está no mundo, porque ela assimilou os elementos de que ela se nutre, que ela integrou e
que fazem dela carne. A essência dessa carne, que é o homem, é a alma. Se se retira a alma,
não resta nada, não resta um ‘corpo’. Não resta nada senão a poeira do mundo. Também o
hebreu emprega indiferentemente os termos  ‘alma’ ou ‘carne’ para designar o homem
vivo, que visam uma única e mesma realidade, o homem vivo no mundo” (In LE
BRETON, 1990:25).

Em todos esses exemplos o homem se apresenta não como indivíduo, mas como

centro de relações. Ele é parte complementar necessária à vida coletiva, não elemento

próprio e separado dela. Isto não significa a inexistência de diferenças entre as pessoas.

Elas compõem unidades, mas que somente integram um sentido na sua totalidade

coletiva e fora da qual não se reconhecem enquanto sujeitos. É o coletivo que confere

ordem ao mundo representacional7.

A construção do corpo moderno

Todo esse universo de representações que associam o homem, seu corpo e a

natureza/cosmo começa a ser substituído e mesmo combatido por novas representações

associadas às mudanças sociais, culturais e econômicas que se iniciam com o

                                                                                                                   
grande operador dessa renúncia cuja marca é a transformação do pecado original em pecado
sexual, algo novo ao próprio cristianismo.
6 O caso hebreu não é único. Em muitas línguas, as palavras que designam o corpo ou suas partes e
as que designam o cosmo têm raízes comuns. Resquícios dessa relação podem ainda hoje ser
encontrados em culturas inseridas na sociedade contemporânea como, por exemplo, na Euskara, a
língua basca, uma das mais antigas línguas indo-européias e que preserva ainda hoje este tipo de
analogia (LE BRETON, 1990).
7 Le Breton (1990) sugere que o esquartejamento medieval, o ato de romper o corpo do condenado
como pena pelo seu crime, seria uma reação da comunidade à quebra da unidade social provocada
pelo ato criminoso, concebido como uma tentativa de imposição de uma individualidade. Não por
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Renascimento e caracterizam a passagem para a modernidade. Esta é a tese central de

David Le Breton em Antropologia do corpo e modernidade (1990), para quem devemos falar

não em uma, mas em três rupturas fundamentais, interligadas entre si, promovidas pela

modernidade. Uma primeira ruptura se dá entre o homem e os demais homens. Para

tornar-se senhor de si, o homem moderno precisou afirmar-se enquanto indivíduo, isto é,

pessoa portadora de vontade própria, demarcando sua diferença em relação aos demais e

à coletividade que, até então, lhe conferia identidade. Diretamente associada a esta, uma

segunda ruptura se processa entre o homem e o cosmo. De ser situado no interior das

forças da natureza e, portanto, a ela submetido, o homem dela se separa em busca de

liberdade, isto é, da possibilidade de se tornar não apenas senhor de si, mas da própria

natureza. Por fim, uma terceira ruptura se produz entre o homem e seu corpo, concebido

agora como um objeto natural distinto do sujeito que o porta e, como os demais objetos,

submetido a leis mecânicas. O homem separado da natureza, separado dos demais

homens e separado de seu próprio corpo. Todas estas rupturas marcam uma profunda

mudança em relação ao lugar do homem no mundo, mudança esta na qual o corpo tem

um papel central.

O ponto de partida destas rupturas é, segundo Le Breton, o desenvolvimento do

individualismo que ganha força, a partir do século XIII, sobretudo na Itália renascentista,

com o desenvolvimento do comércio e da atividade financeira que, criando as condições

de emergência de uma nova visão sobre o mundo, tornam demasiado pequenas as

fronteiras da velha comunidade tradicional para o homem cosmopolita. É assim que o

marchand, protótipo do indivíduo moderno, vai, pouco a pouco, destacando-se de seus

pares e se tornando autônomo em suas escolhas e valores de modo a colocar os interesses

pessoais como novo motor da vida social, mesmo que isto ainda se dê em extratos

restritos e superiores da sociedade. Esboça-se, a partir de então, uma nova relação do

sujeito com seu corpo, que emerge agora como fator de individuação, borda fronteiriça

                                                                                                                   
acaso teriam sido justamente os condenados à morte os primeiros a fornecer os corpos à dissecação
dos anatomistas.
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que delimita o sujeito em relação aos demais, lugar de diferença e distinção, muito

embora, paradoxalmente, dele dissociado8.

Um bom exemplo se dá no campo das artes, especialmente na pintura. É no século

XV que se difunde a prática do retrato pessoal como suporte de uma memória, sem uma

referência religiosa que a justifique, como até então9. O retrato ganha cada vez mais

prestígio, sendo o rosto o elemento central da marca identitária. É também nesta mesma

época que os artistas começam a assinar suas obras, assumindo-se como criadores

passíveis de prestígio e glorificação pessoais10. Assim, “a pintura e a escultura do

Renascimento mostram o corpo a partir de novas visões que o homem estabelece sobre si mesmo,

sobre a natureza que o cerca e sobre o absoluto” (Brandão In NOVAES, 2003:291)11.

Uma nova relação entre o sujeito e seu corpo se dá na arte, mas igualmente na

ciência, onde o corpo se faz objeto menos de especulações que de observações empíricas,

isentas de pressupostos apriorísticos. O olhar do cientista renascentista desvia-se do texto

filosófico-religioso para se ater ao próprio corpo, mudança que terá efeitos

particularmente significativos no campo médico. Assim, se a arte nos oferece um bom

exemplo do corpo enquanto fator de individuação, é na medicina que ele se torna alvo de

investimentos e intervenções capitais. A maior de todas: a pesquisa anatômica por meio

da dissecação dos corpos.

                                      
8 No que se refere ao estatuto do corpo na sociedade renascentista, diz Chastel que, nesse
momento, “a configuração familiar do corpo humano era mais um princípio de explicação, um esquema
inteligível, que um fenômeno a explicar” (In CÉARD et al, 1990:12), como será especialmente a partir
do século XVI. Isto reafirma a idéia do Renascimento como um período de transição do mundo
medieval para o mundo moderno.
9 Se as referências religiosas ainda estão presentes, elas assumem um papel mais formal do que
propriamente ordenador de valores e ações, permitindo uma presença cada vez mais forte do
homem individual.
10 A primeira assinatura de uma obra de que se tem notícia é a de um retrato pintado por Girard
d’Orleans, em 1380, mas a prática se torna corrente somente a partir do século XV (Cf. Le Breton,
1990).
11 Acontecimentos do mundo religioso, como a Reforma, também vão desempenhar importante
papel na emergência do individualismo, especialmente a distinção feita por Calvino, em 1545, entre
leis celestes e leis humanas, conferindo ao indivíduo direitos até então negados pela Igreja Católica,
sobretudo na área comercial.



35

Realizada formalmente pela primeira vez no século XIV12, a dissecação mantém-se

restrita por muito tempo, tanto por razões técnicas, já que a conservação do corpo era

ainda algo rudimentar, quanto teológicas. A prática da dissecação era proibida pela Igreja

e várias normas são editadas com este intuito, como a bula De Sepulturis, assinada pelo

Papa Bonifácio VIII, no século XIII, proibindo qualquer violação do cadáver em nome do

dogma da ressurreição13. Sendo o corpo indissociável do homem, sua violação era

considerada a violação do próprio homem, mesmo após a sua morte14. Quando

autorizadas, as dissecações eram acompanhadas por membros do clero, sendo que o

cirurgião-anatomista orientava os passos a serem realizados por assistentes menos

instruídos, em geral barbeiros. A sociedade medieval não atribuía grande estima àqueles

que ultrapassavam os limites do corpo. O cirurgião era normalmente colocado no mesmo

patamar do açougueiro, do barbeiro e do carrasco, sendo visto com reserva pelos demais

médicos, cuja atividade era tanto mais nobre quanto menos invasiva ao corpo. O bom

médico era aquele que cuidava das “doenças externas” e não fazia o corpo sangrar, algo

proibido pelo Concílio de Tours, de 1163 (LE BRETON, 1990 e 1993; DETREZ, 2002).

É somente a partir do século XVI que as dissecações se tornam práticas correntes15, e

a grande referência aqui é, sem dúvida, o belga André Vésale, com sua obra De humani

corporis fabrica. Publicada em 1543, mesmo ano em que Galileu publica o seu De

Revolutionibus, dois marcos da nascente ciência mecanicista, a obra de Vésale apresenta-se

como um elemento de transição entre o corpo ligado ao homem e ao cosmo e o corpo

objeto de ciência. Prova disso é o fato de que os corpos dissecados de Vésale são

representados não como cadáveres, corpos estáticos, mas em movimentos que remetem à

Commedia dell’arte italiana, algo de vivo em corpos violados pelo saber médico. Ao mesmo

                                      
12 Le Breton (1993) dá como data o ano de 1302. Já Detrez (2002), o ano de 1375, na universidade de
Montpellier, na França.
13 A proibição por parte da Igreja não impedia a realização clandestina da dissecação. Muitos
anatomistas e artistas, dentre eles o próprio Vésale, Leonardo da Vinci e Michelângelo, praticavam
o roubo de cadáveres em cemitérios para poderem realizar suas pesquisas.
14 Os casos dos homens e das mulheres considerados santos são atípicos. Seus corpos eram
comumente desmembrados e enviados a todas as partes do mundo cristão como relíquias sagradas
que evocavam o nome de Deus. Não se trata aqui, portanto, de um corpo individualizado, mas, ao
contrário, de um corpo que remete ao corpo místico da Igreja (Cf. Le Breton, 1990).
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tempo, porém, nenhuma referência ao cosmo que anteriormente se ligava a ele, salvo

pequenos desenhos de paisagens sem maior importância. Trata-se já de um corpo isolado

da natureza (LE BRETON, 1990). São ilustrações que possibilitam à ciência médica lidar

com o corpo desligado da morte, isto é, do cadáver real, e, neste sentido, “estão para a

medicina assim como a invenção da perspectiva está para a arquitetura: libera-nos do saber das

oficinas e dos afazeres da prática imediata e fundam a ciência e a arte na instância intelectual e

reflexiva em que são compreendidos os fenômenos, a distância” (Brandão In NOVAES,

2003:292). São representações que permitem, a um só tempo, objetivar e abstrair o corpo,

fazer dele um objeto, uma materialidade dessacralizada, e um construto intelectual, uma

abstração, com o intuito de conhecê-lo e controlá-lo.

A dissecação anatômica do corpo humano, cuja prática remete a obra de Vésale

como grande marco inaugural, consolida, assim, a distinção entre o homem e seu corpo,

abrindo caminho para a compreensão deste como objeto próprio e autônomo, algo

distinto do homem que agora o habita. É a passagem de uma noção de ser um corpo para

outra de ter um corpo, anunciando-o como um objeto de conhecimento: “No âmbito do

conhecimento, a distinção feita entre o corpo e a pessoa humana traduz simultaneamente uma

mutação ontológica decisiva. É a invenção do corpo, na épistémè ocidental, que desemboca nesses

diferentes procedimentos” (LE BRETON, 1990:47).

Da ruptura introduzida pela obra de Vésale resultam duas importantes

conseqüências no que diz respeito ao olhar do ocidente sobre o corpo. Em primeiro lugar,

ela radica no centro do saber médico um modelo de corpo que é essencialmente o corpo

morto, máquina sem vida própria. “Saído da observação de cadáveres, diz Descamps, o corpo

humano nasce no mundo científico como algo a ser visto, compreendido e representado. Tudo o que

há nele de vivo e de vivido é perdido” (1986:20). Em segundo lugar, ela possibilita à medicina,

em função de seu pioneirismo em transformar o corpo em objeto de conhecimento,

estabelecer a prerrogativa sobre o controle deste, fazendo do corpo em geral, e do corpo

doente em particular, uma propriedade do médico, único profissional autorizado a olhá-

lo, despi-lo, tocá-lo, cortá-lo e, no limite, fazê-lo morrer ou viver.

                                                                                                                   
15 Tão correntes que, algum tempo mais tarde, transformaram-se em verdadeiros espetáculos,
abertos ao público em geral, chegando a reunir quinhentas pessoas, como atestam registros do final
do século XVII (Cf. Le Breton, 1990).
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Por fim, o terceiro importante deslocamento do estatuto do corpo moderno é aquele

instaurado pelo racionalismo filosófico do século XVII, cujo personagem central é

Descartes, autor que, em suas Meditações (1993-5), enuncia a tese segundo a qual, mesmo

ligados, corpo e alma compõem substâncias distintas, cujos atributos principais – a

extensão, no caso do corpo, e o pensamento, no caso da alma – são independentes entre si.

Porém, mais do que afirmar a independência da alma em relação ao corpo, a

primeira grande conseqüência das teses de Descartes é estabelecer a independência do

corpo em relação à alma (ABBAGNANO, 1982; Ramond In GODDARD, 2005). Assim, do

mesmo modo que não podemos conceber que o corpo pense, de onde resulta que o

pensamento pertence à alma, “(...) devemos crer que todo o calor e todos os movimentos em nós

existentes, na medida em que não dependem do pensamento, pertencem apenas ao corpo”

(DESCARTES, 1987:78) [grifo nosso]. Descartes quer evitar o erro cometido por alguns de

seus predecessores. Erro este que

“consiste em ter-se imaginado, vendo-se que todos os corpos mortos são privados de calor
e depois de movimento, que era a ausência da alma que fazia cessar esses movimentos e
esse calor; e assim se julgou, sem razão, que o nosso calor natural e todos os movimentos
de nossos corpos dependem da alma, ao passo que se devia pensar, ao contrário, que a
alma só se ausenta, quando se morre, porque esse calor cessa, porque os órgãos que servem
para mover o corpo se corrompem” (1987:78).

A autonomia que Descartes confere ao corpo, cuja finalidade é atribuir à alma um

estatuto que lhe permita escapar das mesmas leis mecânicas que incidem sobre os corpos

em geral16, visa explicar o corpo por ele próprio, ou seja, explicar um fenômeno corporal

por meio de um outro fenômeno corporal. Assim, embora a alma esteja ligada ao corpo,

ela não é nem seu princípio de formação nem seu princípio de conservação. A distinção e

a autonomia em relação à alma fazem com que, na condição de res extensa, o corpo seja

submetido aos mesmos princípios que regem a natureza e os demais corpos, abrindo a

perspectiva de pensá-lo em analogia com a máquina17. Se o homem não é semelhante a

uma máquina, já que possui uma alma, seu corpo o é.

                                      
16 Neste sentido, o dualismo cartesiano foi o preço pago pela possibilidade de uma alma livre.
17 Brandão (In NOVAES, 2003) mostra que a idéia de corpo como máquina está presente já no
Renascimento, em artistas como, por exemplo, Alberti, mesmo que se trate de um mecanicismo
baseado em imagens e metáforas, portanto, distinto daquele que instaurará Descartes recorrendo a
princípios matemáticos abstratos situados fora das exigências históricas e espaciais.
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Segundo Rossi (1989), diferentemente do pensamento antigo, especialmente o de

Aristóteles, em que a natureza se apresentava como ideal a ser imitado pela arte, uma das

idéias correntes entre muitos dos expoentes da nova ciência é a de uma não diferença

substancial entre arte e natureza, permitindo uma analogia entre ambas, de certo modo

invertendo o elemento de referência. Deste modo, “o produto da arte, a máquina, serve de

modelo para conceber e compreender a natureza. Não porque a própria arte seja natureza, mas a

natureza é semelhante a um produto da arte” (ROSSI, 1989:117). A adoção do modelo

mecânico, a busca da explicação integral da realidade física e biológica em termos de

matéria e movimento, considerados na época os dois grandes princípios universais dos

corpos, muda significativamente o modo pelo qual a natureza é pensada, não mais como

constituída de formas e essências com qualidades inerentes, mas como fenômenos

quantitativamente mensuráveis. Deste modo, “todas as qualidades intraduzíveis em termos

matemáticos e quantitativos são excluídas do mundo da física” (ROSSI, 1989:118). Por um lado,

isto significa que não há mais hierarquias, já que, em uma máquina, todas as peças têm o

mesmo valor; por outro, significa, ao menos teoricamente, que a “máquina do mundo”

pode ser desmontável em suas múltiplas peças individuais para posteriormente ser

reconstruída.

Assim, o universo para Descartes é como uma máquina em que devem ser

consideradas as figuras e os movimentos de suas partes. A grande analogia aqui é aquela

estabelecida por Kepler entre o universo e o relógio. Tal como este, aquele é composto por

um conjunto de engrenagens interligadas que atuam de modo regular a partir de um

impulso externo a ele, dado, segundo Descartes, por Deus no momento da criação, já que

o universo mecânico não tem vida própria. O mesmo vale para o corpo humano. Ele é um

analogon da máquina, manipulado por Deus que lhe confere o primeiro impulso a partir

do qual suas “engrenagens” passam a fazer o resto18. Ainda aqui, a referência é o relógio,

como vemos na passagem em que Descartes diferencia o corpo vivo do corpo morto:

“(...) julguemos que o corpo de um homem vivo difere do de um morto como um relógio,
ou outro autômato (isto é, outra máquina que se mova por si mesma), quando está
montado e tem em si o princípio corporal dos movimentos para os quais foi instituído,

                                      
18 Para Descartes não há uma diferença de princípio entre as máquinas fabricadas pelos homens e
aquela fabricada por Deus (o corpo humano), apenas uma diferença de complexidade e
aperfeiçoamento, o que faz do último um artesão mais habilidoso que os primeiros.
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com tudo o que se requer para a sua ação, difere do mesmo relógio, ou outra máquina,
quando está quebrado e o princípio de seu movimento pára de agir” (DESCARTES,
1987:78).

O corpo, assim, é reduzido a uma engrenagem especializada, destituído de sua

versatilidade, bem como de seus recursos próprios, passível de ser decomposto em suas

múltiplas partes independentes, em tese substituíveis, portanto, algo manipulável19. Ele é,

por assim dizer, a parte menos humana do homem do século XVII (LE BRETON, 1990;

DETREZ, 2002).

Este corpo-máquina se apresenta como objeto do espírito pensante, o que marca o

privilégio da alma frente ao corpo. O homem moderno, já desencarnado por Vésale,

emerge como puro pensamento no cogito cartesiano que, como a linguagem, é excluído do

corpo, considerado independente dele e remetido a uma esfera transcendente totalmente

abstrata. Se este homem torna-se a medida de todas as coisas, trata-se de um homem

corrigido, isto é, depurado dos elementos enganadores do corpo, especialmente a

imaginação e os sentidos.

Como se sabe, a tese dualista de Descartes exerce impacto capital no pensamento

ocidental e fornece durante muito tempo os pressupostos teóricos das investigações

científicas sobre os corpos vivos. A este respeito, lembra Abbagnano que a afirmação do

corpo como um autômato, independente em relação à alma, “(...) não é tanto uma tese

metafísica, quanto uma tese metodológica que prescreve a direção e os instrumentos das pesquisas

voltadas para a realidade do corpo” (1982:197). Ela influencia especialmente a medicina

moderna.

                                      
19 A expressão extrema do mecanicismo é possivelmente a obra O homem-máquina, do médico
francês Julien Offray de La Mettrie, publicada anonimamente em 1748. Em uma vertente
anticartesiana, La Mettrie afirma que os homens são como máquinas, pois nem mesmo alma
possuem. O que, em princípio, poderia parecer uma desvalorização do corpo é, na verdade, o
oposto. Ele acreditava que a natureza havia construído o corpo como uma máquina independente
e auto-regulada, dotada de recursos próprios para perseguir a felicidade, tida por ele como o objeto
do homem. Assim, ao rejeitar a idéia de Deus como fonte de impulso inicial dos corpos e expulsar
a alma do relógio-corpo, La Mettrie supervaloriza o corpo, erigindo-o agora à condição de única
realidade humana; o homem-corpo se torna senhor de si mesmo e o pensamento é visto como uma
propriedade da matéria organizada, do cérebro, e não mais de uma instância espiritual. Para
alguns autores, La Mettrie estaria na origem do darwinismo social e do monismo materialista
contemporâneo que reduz o homem ao seu cérebro (Cf. Detrez, 2002; Novaes, 2003).
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A emergência do corpo biomédico

As rupturas instauradas pelo individualismo, pela dissecação anatômica, bem como

pela filosofia mecanicista, constituem, assim, eventos capitais no estabelecimento das

bases culturais e científico-filosóficas que permitirão o advento do corpo tal como este se

dá na modernidade. A partir de então, o corpo apresenta-se como jamais o fizera antes, a

saber, como algo cindido da natureza, mesmo que ainda expressão desta; despossuído de

elementos sagrados; objeto autônomo, cujo princípio de organização e funcionamento

remete a si mesmo e responde a leis mecânicas; passível de decomposição em suas

múltiplas partes; princípio de individuação, encerrando o sujeito e distinguindo-o dos

demais; algo que o sujeito possui. Todas estas características são apreendidas e

aprofundadas pelo saber biomédico, dando curso à medicina moderna que transforma o

corpo em algo quase infinitamente manipulável.

Lancemos aqui um breve olhar sobre a constituição da medicina moderna. Segundo

Foucault (2006), há um certo discurso promovido pelo próprio saber médico, segundo o

qual a medicina sempre teria tido na relação com o paciente uma base clara e forte, cuja

experiência constante e atenta inspiraria novas teorias e sistemas. É como se a medicina

fosse o resultado de um conhecimento acumulado ao longo do tempo a partir da

experiência imediata do homem consigo mesmo, saber este eminentemente prático que foi

se desenvolvendo, aprimorando e dando impulso ao saber teórico que procurava

organizá-lo. Em um certo momento, esta “medicina original” teria sido esquecida e

substituída pelos sistemas e pelo pensamento metafísico, sendo redescoberta no final do

século XVIII pela medicina moderna que, a partir de então, passou a pronunciar sobre o

indivíduo um discurso neutro de base científica. Este novo saber objetivo representaria a

primeira abertura na história ocidental do indivíduo concreto à linguagem da

racionalidade, assumindo, em razão disto, um papel determinante na edificação das

demais ciências humanas20. Assim, conclui Foucault, “tem-se a impressão de que, pela

                                      
20 Segundo Foucault, este primeiro discurso científico do Ocidente sobre o indivíduo que a
medicina moderna instaura passa pelo momento da morte, cuja experiência é por ela modificada.
A medicina moderna inaugura uma administração da morte que concorre e, em parte, substitui a
religião. Onde havia salvação, há agora um saber positivo capaz de enfrentar a morte e que se dá
em torno da saúde. Foucault acredita que a própria experiência da individualidade está ligada à
morte na modernidade, de modo que ela surge aqui como elemento fundamental na possibilidade
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primeira vez depois de milênios, os médicos, finalmente livres de teorias e de quimeras, consentiram

em abordar o objeto de sua experiência nele mesmo e na pureza de um olhar não prevenido”

(2006:215).

Mas, não é bem isto o que ocorre. Segundo o filósofo francês, é necessário inverter a

análise e mostrar que, longe de se inscrever na ordem das purificações psicológicas e

filosóficas, o novo espírito médico se assenta em uma reorganização epistemológica da

doença. Assim, o discurso há tanto tempo repetido de conquista de objetividade a partir

de um método empírico frente a um saber precedente puramente especulativo apresenta-

se menos como fato e mais como mito fundador de um saber que reivindica para si o

estatuto de ciência. Para Foucault, diferentemente do que diz de si mesma, a medicina

moderna não se assenta na clínica, mas, ao contrário, a produz. Datando-a de fins do

século XVIII, com o surgimento da anatomia patológica, ele aponta para a reorganização

do saber médico a partir do estabelecimento de um novo perfil do perceptível e do

enunciável que se traduz tanto em um novo olhar como em uma nova linguagem racional

sobre o paciente e a doença. Trata-se de uma aliança inovadora entre as palavras e as

coisas que se articula como discurso de ciência, mesmo que este discurso seja tão ingênuo

quanto o que pretendia substituir. O grau de cientificidade ai alcançado é bastante

duvidoso, baseado em valores imprecisos e que recorre à adoção de métodos mais

qualitativos, fortemente calcados no olhar21, em substituição aos quantitativos. Ou seja, a

medicina moderna assenta suas bases menos no desenvolvimento de um empirismo

eficaz ou no abandono dos sistemas e especulações filosóficas, do que na maneira de

organizar o saber médico. Segundo Foucault, o que permite a elaboração desse discurso

científico e não especulativo é a estrutura comum que recorta e articula o que se vê e o que

se diz.

                                                                                                                   
de transformação do homem em objeto de conhecimento. “É que o homem ocidental só pôde se
constituir a seus próprios olhos como objeto de ciência, só se colocou no interior de sua linguagem e só se deu,
nela e por ela, uma existência discursiva por referência a sua própria destruição: da experiência da Desrazão
nasceram todas as psicologias e a possibilidade mesma da psicologia; da colocação da morte no pensamento
médico nasceu uma medicina que se dá como ciência do indivíduo” (FOUCAULT, 2006:217).
21 “O olho torna-se o depositário e a fonte da clareza; tem o poder de trazer à luz uma verdade que ele só
recebe à medida que lhe deu a luz; abrindo-se, abre a verdade de uma primeira abertura: flexão que marca, a
partir do mundo da clareza clássica, a passagem do ‘Iluminismo’ para o século XIX” (FOUCAULT,
2006:X).
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A medicina moderna, é importante destacar, inaugura uma nova relação entre corpo

e doença. Acostumados que estamos a identificar o corpo da doença com o corpo do

doente, Foucault sinaliza a atualidade desta coincidência: “o espaço de configuração da

doença e o espaço de localização do mal no corpo só foram superpostos, na experiência médica,

durante curto período: o que coincide com a medicina do século XIX e os privilégios concedidos à

anatomia patológica” (2006:2). É com a medicina moderna que se passa a caracterizar a

doença por sua sede em um organismo, deslocando-a do espaço plano e homogêneo das

classes da medicina classificatória anterior para a visibilidade de um sistema geográfico

de massas diferenciadas em termos de volume e distância. “Para a medicina classificatória,

diz Foucault, o fato de atingir um órgão não é absolutamente necessário para definir uma doença:

esta pode ir de um ponto de localização a outro, ganhar outras superfícies corporais, permanecendo

idêntica em sua natureza” (2006:9).

A identificação entre corpo e doença abre a possibilidade de situar o corpo no centro

da reflexão médica sob a forma de cuidados, intervenções e manipulações crescentes. A

medicina passa, então, a tomar para si a tarefa de administrar o corpo. Lembra Foucault

que, até o século XVIII, a medicina se refere mais à saúde e a certas qualidades que a

doença comprometeria e que deveriam ser restabelecidas que à normalidade, uma análise

do funcionamento regular de um organismo desviado pela doença, o que permitia a cada

um tornar-se médico de si próprio. A partir do século XIX a relação com a saúde muda e a

medicina passa a se regular mais pela normalidade. A ciência moderna nasce, assim, não

apenas como um conjunto de saberes e técnicas de cura, mas também como

“um conhecimento do homem saudável, isto é, ao mesmo tempo uma experiência do
homem não doente e uma definição do homem-modelo. Na gestão da existência humana,
toma uma postura normativa que não a autoriza apenas a distribuir conselhos de vida
equilibrada, mas a reger as relações físicas e morais do indivíduo e da sociedade em que
vive” (FOUCAULT, 2006:37).

Trata-se de um saber que não desvela um segredo, mas que o inventa, inserindo o

indivíduo e seu corpo no interior de novos instrumentos normativos e mecanismos de

poder, sob o discurso da ciência. Não por acaso a medicina moderna passa a combater as

demais práticas de cura, impondo-se aos saberes tradicionais enquanto saber oficial a

partir de conhecimentos biológicos (LE BRETON, 1990; DETREZ, 2002). As práticas

populares de cura, oriundas das mais diferentes tradições, vão sendo pouco a pouco
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desqualificadas na medida em que não atingem o mesmo estatuto científico do saber

biomédico. Disto resulta que

“nossas concepções atuais do corpo estão ligadas ao aumento do individualismo enquanto
estrutura social, à emergência de um pensamento racional positivo e laico sobre a
natureza, ao recuo progressivo das tradições populares locais, bem como à história da
medicina que encarna nas nossas sociedades um saber de tipo oficial sobre o corpo” (LE
BRETON, 1990:8).

A história do saber biomédico é também a história da desqualificação dos múltiplos

saberes populares, das práticas mágicas, passando pela bruxaria e pelo xamanismo, que

mantinham uma relação orgânica com a natureza e o cosmo, e nos quais o corpo possuía

um estatuto diferenciado daquele conferido pela modernidade. Trata-se, assim, menos de

uma superação de saberes do que da imposição de um tipo de saber sobre os demais22.

Esta imposição, porém, não se deu sem uma grande dose de resistência. Já citamos o

caso da dissecação, acontecimento central na passagem da medicina antiga à medicina

moderna. A relutância da Igreja Católica em aceitar sua prática foi muito grande, já que o

corpo, indissociável do homem, era por ela considerado algo sagrado e sua violação era a

violação do homem como um todo23. Exemplo disto é o fato de os criminosos

encaminhados à dissecação terem direito a uma missa, a qual também assistiam o médico

e seu assistente, pois, embora condenados, eram considerados pertencentes ao reino de

Deus, à universitas, e não um simples punhado de carne (LE BRETON, 1990). Neste

sentido, a Igreja Católica foi uma força de resistência à modernidade e ao capitalismo,

condenando igualmente o individualismo e a competitividade liberais que contribuíram

para o afrouxamento dos laços entre o homem, seu corpo e a natureza em paralelo com o

processo de desencantamento do mundo. Resistência esta de alguma forma ainda

presente, mesmo que timidamente, seja pela instituição que defende um corpo submetido

à vontade do Criador e não à sua biologia, negando uma sexualidade fora dos

                                      
22 A imposição de um saber oficial sobre saberes tradicionais não é uma prerrogativa do campo
biomédico. Processo semelhante teria ocorrido com a matemática moderna que acabou por se
impor às demais matemáticas menos por razões propriamente científicas do que políticas (Cf.
D’Ambrósio, 2001).
23 Descamps (1986) nos conta de forma quase anedótica, mas profundamente reveladora do choque
de visões de mundo, que houve um forte protesto por parte da Igreja quando Vésale desenhou o
esqueleto masculino com um número par de costelas, contrariando o relato bíblico da origem de
Eva.
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sacramentos religiosos (Defois In MARTIN, 1991), seja pelos fiéis que fazem longas

peregrinações em busca de curas santas e de milagres (FOUCAULT, 1985c)24.

Mas a maior expressão de resistência ao saber biomédico talvez seja o fato de que,

não obstante a força de seu discurso e sua imposição aos demais saberes tradicionais, ele

foi e é até hoje obrigado a conviver com eles, nos mais diferentes graus25. Não raro,

encontramos a coexistência pacífica entre práticas de cura em princípio antitéticas, às

quais pessoas de todos os segmentos sociais não hesitam em recorrer, mesmo em grandes

centros urbanos. Como diz Le Breton, “o ator das metrópoles ocidentais forja o saber que ele

tem de seu corpo com o qual ele vive cotidianamente a partir de um bric-à-brac de modelos

heteróclitos, mais ou menos bem assimilados, sem se preocupar com a compatibilidade de

empréstimos” (1990:91). Tais práticas mostram, por um lado, que os sujeitos sociais se

preocupam muito pouco, se é que se preocupam, com as “lógicas civilizacionais”. Por

outro, este verdadeiro sincretismo médico e, sobretudo, a crescente busca por práticas

médicas ditas alternativas parecem refletir um desconforto frente a um saber que, não

obstante respeitado, provoca mal-estar pelo modo como compartimentaliza o ser humano

e seu corpo.

Não se trata aqui de defender uma posição contra outra, já que, se o saber

biomédico fragmenta e objetiviza o corpo humano, muitas práticas tradicionais se

inserem, elas também, em jogos de controle sobre os indivíduos26. Se é preciso relativizar

o estatuto do saber biomédico é igualmente preciso evitar sua condenação como se fosse a

origem de todos os males contemporâneos e como se a tradição não impusesse também

ela os seus próprios. Há autores que vêem o aporte da medicina moderna sobre o corpo

                                      
24 Assim, pergunta-se Foucault: “Em lugar de ver nessas práticas religiosas um fenômeno residual de
crenças arcaicas ainda não desaparecidas, não serão elas uma forma atual de luta política contra a
medicalização autoritária, a socialização da medicina, o controle médico que se abate essencialmente sobre a
população pobre (...)?” (1985c:97).
25 Neste intento, o Brasil é um terreno bastante fértil. Mas isto não é exclusividade de países “em
desenvolvimento”, como se poderia pensar. Este fenômeno ocorre igualmente em países
desenvolvidos como a França, sobretudo no interior, onde se assiste ainda hoje à prática de saberes
tradicionais em que o corpo aparece como um campo de força em ressonância com o ambiente em
que se encontra, não raro, impondo regras e interdições em muitas ocasiões, como constatam as
pesquisas realizadas por Yvonne Verdier, na região francesa da Bourgogne (LE BRETON, 1990).
Sobre o saber tradicional e o corpo, cf. LOUX, Françoise. Le corps dans la société traditionnelle, Paris,
Berger-Levrault, 1979.
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como algo totalmente nocivo. Pensamos, porém, que não se pode negar os êxitos da

medicina moderna, mesmo se, como lembra Le Breton (1990), estes devam ser avaliados

no interior de um quadro mais amplo, capaz de confrontá-los às falhas e aos custos (não

apenas financeiros, mas humanos) desta prática. Não obstante a força de sua chancela, o

saber biomédico deve ser compreendido como uma (dentre muitas) prática de cura que se

insere no interior do conjunto de relações de significações ocidentais e modernas que a

sustentam e conferem relativo êxito. Neste sentido, ele atinge o mesmo grau de

legitimidade que qualquer outra, capaz de dar conta de certos problemas e não de outros.

De qualquer modo, não parece ser possível rejeitar certos procedimentos médicos

contemporâneas como transplantes, transfusões, bem como o uso de próteses e órteses27.

O romantismo aqui bate à porta. A história do homem é indissociável da história do

controle da natureza e ele desde sempre criou ferramentas que o auxiliassem a isto, dos

primeiros instrumentos de caça aos automóveis, também eles um tipo de prótese que

potencializa nossa função locomotora. Não se trata de pensar em procedimentos naturais

versus procedimentos artificiais, algo que remonte à velha dicotomia entre cultura e

natureza. A questão parece ser até onde, de que modo e em benefício de quem devemos

intervir na natureza, avaliando todas as conseqüências desta intervenção. A questão,

portanto, é mais de poder do que de legitimidade.

O que nos interessa aqui é mostrar que o saber biomédico alcança o grau de

generalização atual por meio de um jogo de forças e que, longe de se constituir em uma

modalidade de conhecimento neutra e objetiva, utiliza-se de um discurso cientificista para

se afirmar enquanto saber oficial sobre a vida e o corpo, transformando-o em algo natural

e universal. Como dissemos na abertura do capítulo, é isto que, antes de tudo, o torna

nocivo. Não que a noção de organismo não possa figurar como possível no rol das noções

de corpo, mas que, ao arrogar-se verdadeira frente às demais, ela, primeiro, omite as

relações de força que a sustentam e, segundo, inibe novas possibilidades de se pensar o

                                                                                                                   
26 Algumas delas emergem na sociedade contemporânea como modismos completamente
deslocados de seu contexto de origem e são capturadas pelo sistema mercadológico.
27 Próteses são aparelhos artificiais que substituem órgãos ou funções orgânicas, enquanto órteses
são aparelhos artificiais que reforçam órgãos ou funções lesadas.
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corpo28. Desvelar a dimensão política do conceito é particularmente importante quando se

propõe uma reflexão sobre o corpo fora dos limites estabelecidos pelo “saber oficial”,

exatamente o que propomos aqui ao investigar a relação entre corpo e poder. Mas não

basta a crítica ao saber biomédico. É preciso ainda problematizar outros discursos. E

assim,

“voltamos aos antropólogos e aos historiadores que sublinharam a relatividade das
representações ocidentais modernas, dominadas notadamente pela visão médica oficial que
coloca o corpo como conjunto mecânico e construção anatômica, e impulsionaram as
reflexões relativas à condição altamente simbólica da representação do corpo” (DETREZ,
2002:122).

O corpo simbólico das ciências sociais

Dispostas a questionar a idéia de que o corpo é determinado por elementos

exclusivamente biológicos, as pesquisas sócio-culturais, especialmente em antropologia,

repousam sobre a idéia de que o corpo não é um objeto natural, isto é, universal, mas sim

cultural.

Por suas próprias características metodológicas, a antropologia continuamente pôs

em cheque as fronteiras das próprias ciências sociais, investigando campos que

tradicionalmente têm sido de domínio das ciências biológicas, reivindicando-os como

culturais. Entram aí temas como nascimento, morte, sexualidade, alimentação, locomoção,

dentre outros. Longe de se reduzirem a fenômenos exclusivamente biológicos, as

pesquisas sociais mostram que nascer, morrer, reproduzir-se, alimentar-se ou locomover-

se são igualmente criações humanas que se dão sob bases culturais específicas. Assim,

lembra Turner que “o comer pode ser concebido como uma ‘técnica corporal’ fundamental, isto é,

uma atividade que possui uma função fisiológica básica, mas que se encontra fortemente mediada

pela cultura” (1989:219). Mesmo os sentidos, em princípio tomados como funções

biológicas do corpo, para poderem ser compreendidos em toda sua complexidade,

necessitam considerar o processo de socialização que lhes confere significado, segundo o

referencial cultural da sociedade em questão. Não que inexistam fatores ditos biológicos

                                      
28 Neste sentido, iniciativas de profissionais que, embora formados sob os cânones médico-
científicos, abrem espaço a novas abordagens procurando integrá-las no interior de um universo de
significação nos parecem importantes e sinalizam um avanço.
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relacionados aos sentidos, mas que os homens não os utilizam do mesmo modo nas

diferentes culturas, na medida em que cada uma delas privilegia uns em detrimento de

outros. Podemos mesmo dizer que as sociedades se assentam sobre diferentes sentidos. Se

o paladar pode ser considerado o sentido forte da Idade Média29, a visão assume esta

condição na sociedade moderna. Ela teve papel central no processo civilizatório a partir

da observação e posterior imitação dos gestos do rei por parte de sua corte  (ELIAS,

1994a), no estabelecimento da moderna medicina clínica (FOUCAULT, 2006) ou ainda no

desenvolvimento das tecnologias modernas de poder (FOUCAULT, 1987). Nesta mesma

direção, diz Le Breton que

“o olhar, sentido menor para o homem da Idade Média e mesmo da Renascença, é
chamado a uma fortuna crescente no curso dos séculos seguintes. Sentido da distância, ele
se torna o sentido chave da modernidade pois ele autoriza a comunicação deixando os
interlocutores sob sua reserva” (1990:42).

O mesmo vale para os sentimentos30. Contrariamente às abordagens naturalistas que

tendem a reduzi-los a alguns poucos registros universais (emoções), as pesquisas sócio-

culturais mostram que os sentimentos constituem uma variedade de estados que

respondem a condições sociais específicas, como bem revela o trabalho de Marcel Mauss

(1968) sobre a expressão obrigatória dos sentimentos, de modo que podemos mesmo falar

em “cultura afetiva”31.

Assim, do ponto de vista das ciências sociais vigora a perspectiva de que a natureza

funciona como um amplo limite dentro do qual a cultura estabelece diversidade32. “Uma

questão central em sociologia, diz Turner, é a idéia de que os seres humanos são simultaneamente

parte da natureza e parte da cultura. A cultura configura e medeia a natureza, pois o que parece

como ‘natural’ em uma sociedade não o é em outra” (1989:247). A cultura “trabalha” a natureza

                                      
29 Le Goff e Truong (2003), no entanto, falam da visão como sentido predominante da Idade Média.
30 Termos como sentimento, afeto e emoção são polissêmicos e variam de autor para autor e
sobretudo de disciplina para disciplina. Por sentimento aqui nos referimos ao universo afetivo que
designa estados como os de tristeza, alegria, amor, etc. Distinguimo-lo de emoção, termo já
consagrado pela literatura biológica como própria aos seres vivos em geral e de natureza mais
fisiológica (Cf. capítulo 4).
31 Para uma antropologia dos sentimentos, bem como dos sentidos, cf. Le Breton, 2004b; 2006.
32 Este limite, por sua vez, mostra-se flexível na medida em que o homem avança em sua
capacidade de dominação da natureza, isto é, na medida em que se torna mais capaz de manipular
os “dados iniciais”, como bem mostra hoje, por exemplo, a engenharia genética.
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e, a partir de dados genéricos, estabelece uma diversidade sem a qual não podemos

compreender os fenômenos humanos. Isto significa dizer que tais fenômenos somente

podem ser explicados em sua complexidade constitutiva a partir dos elementos culturais

que os configuram e não por fatores puramente biológicos. A cultura dá a tônica daquilo

que, para as ciências sociais, caracteriza o humano em nós.

Um exemplo disto é o fato de que nascer não garante o pertencimento imediato ao

mundo social. É preciso passar por rituais de inclusão. O mesmo vale para a morte, para a

qual temos igualmente rituais de exclusão, como enterros, embalsamemos, cremações e

incinerações, que demarcam a passagem para o mundo dos mortos. Tanto nascimento

quanto morte, não obstante sejam fenômenos biológicos, precisam receber uma chancela

cultural. É desta maneira que muitas sociedades demarcam a fronteira entre natureza e

cultura.

Boa parte destes rituais inclui trabalhos sobre o corpo, como as marcas corporais em

sociedades tradicionais, cuja função é a de inscrever nos corpos as regras do grupo ao

qual se pertence, fazendo-os passar da condição de natureza para a de cultura. Somente

marcado ele é aceito, o que permite lembrar que o corpo é um bem coletivo, social. É o

caso da pintura corporal indígena que, sobrepondo uma segunda “pele” social à pele

biológica do indivíduo, exprime simbolicamente a socialização do corpo humano, a

subordinação dos aspectos físicos individuais ao comportamento e valores sociais comuns

(VIDAL, 2000)33.

Assim, enquanto elemento central do processo de inclusão social do indivíduo, o

corpo é objeto de inúmeras representações que, longe de se constituírem em meros

adereços imaginários, condicionam, pelos valores que as sustentam, as práticas sociais

mais cotidianas. As mais simples e ordinárias ações, como se levantar ou manipular algo,

estão impregnadas de valores sociais, de modo que não há gesto natural ou espontâneo

                                      
33 As inscrições corporais, além da pintura, incluem toda uma gama de outras práticas sobre a
carne como subtração ritual (prepúcio, clitóris, dentes, dedos etc), marcas na própria carne
(incisões, cicatrizes etc), inscrições tegumentares como tatuagens provisórias ou definitivas,
maquiagens, modificações da forma do corpo (alongamentos do crânio ou do pescoço, deformação
dos pés, constrição do ventre, perda e ganho de massa corporal etc), uso de jóias e objetos que
conformam o corpo, tratamentos de cabelos e pelos e, mais recentemente, piercings, roupas com
enchimentos e plásticas. Em geral, todos estes processos, de natureza simbólica, têm a função de
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no homem (MAUSS, 2003; LÈVI-STRAUSS, 1976). “Atos que pareceriam assim obedecer à

vontade unicamente pessoal ou a justificações racionais e universais, como se lavar ou se cuidar,

diz Detrez, revelam, em realidade, nas suas aplicações corporais, valores e representações

simbólicas” (2002:122).

Os cientistas sociais falam, então, em campo simbólico, conjunto de valores –

conscientes ou não – próprios de cada cultura que permitem a relação dos homens entre si

e com o mundo que os circunda. “O simbolismo social, diz Le Breton, é a mediação pela qual o

mundo se humaniza, se nutre de sentidos e de valores e se torna acessível à ação coletiva”

(1990:190). Ele compõe um sistema de representações que se estende sobre o mundo

conhecido do sujeito, classificando-o e codificando-o de modo a torná-lo inteligível. As

representações sociais conferem ao corpo um lugar específico no conjunto simbólico geral

da sociedade que, neste sentido, funciona como um vetor semântico por meio do qual o

homem constrói a evidência de sua relação com a vida, isto é, consigo próprio, com o

outro, com a natureza, com o cosmo e com a morte. Isto implica em atividades

perceptivas, mas também expressão de sentimentos, etiquetas de ritos de interação,

gestuais e mímicas, jogos de sedução, técnicas corporais etc. Enquanto campo simbólico, o

corpo revela a ressonância da palavra (ou do rito) sobre a carne. Dois belos exemplos disto

são, primeiro, o estudo de Marcel Mauss intitulado Efeito físico no indivíduo da idéia de morte

sugerida pela coletividade (2003), no qual mostra que a condenação do indivíduo pelo grupo,

levando-o a uma “morte social”, não raro, o conduz à morte física. O que permite esta

ressonância é exatamente o tecido simbólico no qual palavra, corpo e rito estão

igualmente mergulhados. Ou ainda o trabalho de Robert Hertz intitulado A proeminência

da mão direita, estudo sobre a polaridade religiosa (1928), segundo o qual a assimetria entre as

mãos remonta mais a valores culturais que a questões de natureza anatômica. Sobre a mão

esquerda, revela Hertz, repousam muitas atribuições de azar e impureza que a interditam

de manipular a comida, cumprimentar ou ainda dar esmolas. Neste sentido, o corpo

reflete a organização simbólica do mundo.

Corpo e sociedade são, portanto, indissociáveis, de modo que não podemos, a rigor,

nos referir ao corpo abstratamente, senão situando-o em um contexto sócio-cultural

                                                                                                                   
definir a posição dos atores no interior dos vários grupos ou subgrupos sociais (LE BRETON,
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específico, já que é a sociedade que lhe confere sentido. É por isto que os cientistas sociais

falam do corpo como uma “construção social”. Tal idéia se opõe à noção de corpo como

um dado natural, único e universal, cuja constituição se daria anteriormente à cultura ou

independentemente dela. As ciências sociais afirmam que não, na medida em que é

justamente a cultura que o institui enquanto campo de sentido:

“A construção sócio-cultural do corpo não é somente um leito; ela é também uma contra-
corrente; ela toca a corporeidade não apenas na soma de suas relações com o mundo, mas
também na determinação de sua natureza. O ‘corpo’ desaparece em totalidade, e em
permanência, no filete da simbólica social que nele coloca a definição e constrói o conjunto
de etiquetas de rigor nas diferentes situações da vida pessoal e coletiva. O corpo não
existe em estado natural, ele é sempre capturado pela trama dos sentidos, mesmo em
suas manifestações aparentes de rebelião, quando provisoriamente uma ruptura se
estabelece na transparência da relação física no mundo do ator (dor, doença,
comportamento inabitual etc)” (LE BRETON, 2000:37) [grifo nosso].

Assim, a noção de corpo é uma representação, como também o é a noção de

natureza, razão pela qual aquelas que predominam no pensamento ocidental não podem

ser consideradas universais. “O mundo natural, diz Turner, é socialmente constituído e

transformado pela atividade humana. Os seres humanos não apreendem tão somente o mundo

natural como algo dado, pois a natureza se encontra sempre mediada pela cultura” (1989:58)34

[grifo nosso].

O mesmo vale para a idéia de natureza humana35 como aquilo que comporia nossa

essência, algo imutável, fronteira do simbólico, para usar a expressão de Salinas.

Enquanto recurso discursivo, diz respeito àquilo que supostamente não estaria “sujeito aos

‘vai-vens’ do acontecer social e, portanto, um fenômeno que não participa da realidade social, senão

que coexiste em paralelo” (SALINAS, 1994:87).

Ora, a idéia de que o ser humano é portador de características comportamentais

universais anteriores à cultura (inatas) não apenas contraria a diversidade observada nas

diferentes culturas (e mesmo em seu interior), como ainda é, senão impossível, certamente

de difícil comprovação. Quanto a isto, lembra Lévi-Strauss:

                                                                                                                   
2000).
34 Sobre as diferentes noções de natureza ao longo da história, cf. Lenoble, 1969.
35 A idéia de natureza humana é bastante antiga e não se fez presente somente nas ciências
naturais. Ela foi central, por exemplo, na filosofia política a partir do século XVI como recurso para
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“Se o homem é um animal doméstico é o único que se domesticou a si próprio. Assim, é
possível esperar ver um animal doméstico, por exemplo, um gato ou um cachorro ou uma
ave de galinheiro, quando se acha perdido ou isolado, voltar ao comportamento natural
que era o da espécie antes da intervenção exterior da domesticação. Mas nada de
semelhante pode se produzir com o homem, porque no caso deste último não existe
comportamento natural da espécie ao qual o indivíduo isolado possa voltar mediante
regressão” (1976:43)36.

Ou seja, podemos perfeitamente aceitar a idéia de que o homem possua uma

dimensão biológica e de que ela exerça importante influência em sua vida, mas a

plasticidade que o caracteriza torna inútil qualquer tentativa de transformar esta biologia

em um dado comum (universal) e “fechado” (que, como diz Salinas, coexiste em paralelo

com a cultura), porque ela jamais atua separadamente dos fatores culturais. Prova da

impossibilidade de sua apreensão é o fato de que até hoje não fomos capazes de chegar a

um termo comum acerca do que seria esta natureza humana, o que, como lembra Le

                                                                                                                   
pensar um hipotético Estado de natureza como contraponto ao Estado político. Neste sentido,
trata-se de uma representação disposta a referenciar certas concepções de mundo.
36 Se Lévi-Strauss rejeita a idéia de uma natureza humana, ele aceita a de estruturas universais que,
no entanto, seriam construções da cultura, não da natureza. Herdeira de Lévi-Strauss e
representante do chamado novo estruturalismo, Françoise Héritier (In HÉRITIER &
XANTHAKOU, 2004) fala de estrutura, cujas bases são a língua, o parentesco e o mito, como algo
regido por princípios mentais universais, tais como comparação, analogia, classificação segundo
registros de identidade e diferença, uso de metáforas e metonímias. Isto significa que os homens
“aplicam sua inteligência da mesma maneira a mesmos dados extraídos do real” (2004:16). Ela enfatiza,
porém, que a estrutura não é um simples efeito de uma organização cerebral comum ou de estados
cerebrais preexistentes nos homens, isto é, ela não remonta à organização cerebral humana. Não
que ela ignore o papel do cérebro na elaboração e criação de estados mentais, emoções e
linguagem, mas que a base desta estrutura não é biológica e sim cultural. As culturas estimulam
certas vias em detrimento de outras que, no entanto, mantêm-se potencialmente vivas. Assim, diz
ela: “não é uma estrutura intangível, já dada, saída de um feixe pré-ordenado, que ditaria nossos
pensamentos e nossas ações após ter filtrado e orientado nossas emoções lhes dando esse caráter de evidência
comum (...) É, em sentido inverso, a partir da mesma base dura da experiência vital comum, o corpo sensível
e o modo pelo qual ele recebe impressões e pelo qual ele é precocemente manipulado que cria esse feixe e induz
em seqüência no indivíduo uma forma de automatismos de respostas tanto emocionais quanto sociais”
(2004:11). É esta “base dura da experiência vital comum” que prefigura a estrutura já nas coisas,
conferindo à humanidade um certo automatismo a partir do qual as muitas culturas estabelecem
diversidade. É assim que universalismo e particularismo se encontram na antropologia
estruturalista. Cada sociedade elabora em termos próprios suas respostas a esta experiência
comum, de modo que o indivíduo está submetido a dois tipos de constrangimentos coletivos: um
universal, a estrutura; outro variável, a cultura. Assim, o estruturalismo pensa a sociedade
enquanto sistema de relações sociais invariantes (estruturas) a partir dos quais os fatores histórico-
culturais (cultura) estabelecem as muitas variações encontradas, o que, para alguns, revela um
antiindividualismo excessivo na medida em que o indivíduo emerge como um produto de
estruturas.
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Breton, é algo curioso, pois, se fossemos portadores de uma, era de se esperar que a

identificássemos de maneira fácil e inequívoca, afinal, tratar-se-ia de algo comum a todos.

Ora, se não há distinção possível entre o que é natural e o que é cultural, se o homem é um

ser indistintamente natural e social, não há propriamente uma natureza humana e

qualquer tentativa de estabelecê-la está condenada à arbitrariedade (CAVALLIER, 1996)37.

Turner sustenta posição semelhante:

“(...) uma implicação da investigação antropológica consistiu em que aqueles aspectos da
sexualidade que parecem ‘naturais’ são, de fato, produtos de ordenamentos culturais
específicos. Se não existem traços universais da natureza humana, então é difícil
falar de qualquer valor humano universal (...) Os seres humanos são bem diferentes e,
posto que suas ‘necessidades’ são relativas e se encontram socialmente construídas, não
podemos efetuar juízos transculturais acerca de se os acordos sociais existentes podem
ou não satisfazer as necessidades ‘reais’. As necessidades humanas são somente o produto
de diferentes acordos sociais, e não se pode fazer nenhum juízo com respeito a
necessidades ‘falsas’ ou ‘reais’. Não podemos postular que as ‘necessidades’ existem; tão
somente podemos observar que os seres humanos dizem ter necessidades” (1989:273-4)
[grifo nosso].

O interminável debate entre os próprios biólogos acerca daquilo que comporia

nossa natureza atesta que ela é, na verdade, aquilo que queremos que ela seja. Deste

modo, mais do que um saber que revela nossa natureza, a biologia a produz. Seja no

sentido de que a ciência é muito mais tributária do que é capaz de admitir dos nossos

desejos e não de uma razão neutra e desinteressada, como ainda no sentido da

impossibilidade de um conhecimento objetivo segundo os cânones da ciência moderna. A

realidade é mais construída no interior de nossas mentes do que simplesmente captada

por ela38.

É pelas razões acima aventadas que alguns sociólogos dizem, para a ira de muitos,

que o corpo não existe, frase que retirada de seu contexto mais ajuda a confundir do que

esclarecer o debate. Tentemos, então, clareá-lo.

                                      
37 O problema é este, a saber, tomar representações, cuja finalidade é tão somente balizar as muitas
teorias acerca do homem e da sociedade, como fatos de realidade. Neste sentido, o que
condenamos na noção de natureza humana é, de um lado, a tentativa de fazer dela um fato de
realidade e, de outro, utilizar este expediente com o intuito de legitimar teorias que reforçam a
ruptura entre natureza e cultura.
38 Voltaremos a esta questão no capítulo 4.
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A idéia de que o corpo não existe significa tão somente que ele não pode ser tomado

como algo dado, mas que depende do conjunto de valores histórico-culturais aos quais

está submetido, como tentamos mostrar ao longo deste capítulo. Tal idéia é formulada

com o intuito de questionar uma certa noção biológica de corpo (cara ao saber biomédico)

que o toma como algo ao mesmo tempo natural e universal, reduzindo-o a um fundo

biológico estático e autônomo em relação ao campo histórico-social.

Como lembra Ribeiro (In NOVAES, 2003), diferentemente da ciência medieval,

essencialmente contemplativa, a ciência moderna nasce atrelada a uma tecnologia e à

idéia de conhecer para transformar. Seu projeto é o de fazer do homem o senhor do

mundo, o que a obriga a reivindicar uma nova noção de prática, não como relação entre

homens, mas como produção ou fabricação de coisas39. A idéia de fabricação, associada à

ênfase nas relações causais como princípio explicativo dos fenômenos – o que permite

tanto desvendar os mecanismos de causa e efeito como causar os efeitos desejados –, sela

a ligação entre ciência e tecnologia. Isto pressupõe uma clara distinção entre sujeito e

objeto, já que, nas palavras de Ribeiro, “a objetividade no conhecimento é condição para a

eficácia na ação, mas ação num sentido muito específico, que é o de produção ou fabricação”

(2003:16). Ora, talvez um dos traços decisivos das ciências da natureza, condição para sua

afirmação científica, tenha sido o de tomar a natureza (physis) como objeto, algo distinto

do sujeito que conhece, de modo que ela emerge como algo a ser des-coberto, isto é,

revelado por um saber cientificamente correto, o que significa dizer que a natureza é

concebida como algo pronto, já constituída enquanto tal. No caso do corpo, ocorre o

mesmo: este é tomado não como algo em construção, mas um objeto fechado, e, mesmo

que passe por mudanças, estas são interpretadas teleologicamente como condições

praticamente inexoráveis deste objeto hoje constituído. Já as ciências humanas, embora

herdeiras desta mesma tradição, não reivindicam, segundo Ribeiro, a noção de ação como

fabricação, nem operam a mesma distinção entre sujeito e objeto e, na medida em que

                                      
39 Baseado em Hannah Arendt, Ribeiro (In NOVAES, 2003) diz que a ação como fabricação acabou
por obscurecer uma outra noção de ação presente no mundo grego, a de práxis, que designa a ação
recíproca entre os seres humanos. Um exemplo disto seria Hobbes que, ao pensar o Estado
construído pelos homens, evoca a imagem de uma máquina.
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trabalham, não com a natureza, mas com a cultura, tomam o homem e seu corpo como

construções e não como objetos acabados40.

Isto não significa, como sugerem alguns, que a materialidade do corpo não exista,

muito embora, e veremos isto mais adiante, ela seja em certa medida desconsiderada.

Assim, se podemos encontrar em Le Breton frases como “o corpo é uma construção simbólica,

não uma realidade em si” (1990:13), podemos igualmente encontrar, na mesma obra, a idéia

de que a carne “não pode ser tomada por uma possessão circunstancial, ela encarna o ser-no-

mundo, sem a qual ele nada seria. O homem é esse não-sei-o-que e esse quase-nada que transborda

seu enraizamento físico, mas nada seria dele dissociado” (1990:158)41. Fenomenologicamente,

diz ele, o homem é indiscernível de sua materialidade.

Portanto, é preciso aqui fazer a distinção entre carne, enquanto matéria, e corpo,

enquanto diferentes representações que a carne assume nas muitas culturas. Cada

sociedade confere à carne de seus membros um conjunto complexo de valores e sentidos

que a tornam operante no contexto cultural ao qual pertence, fazendo-a corpo. Isto não

significa, porém, que possamos separar carne e corpo, já que não há matéria

dessimbolizada, isto é, que não seja marcada pela cultura. Fenomenicamente falando,

toda matéria é simbolizada42 (o que é diferente de dizer que a matéria se reduza ao

símbolo), de modo que esta distinção é puramente conceitual43, cuja finalidade é

exclusivamente a de permitir um discurso diferenciador e problematizador do nosso

objeto.

Assim, o corpo “não existe” porque, façamos um exercício imaginativo, se o

destituirmos de toda sua influência cultural, resta tão somente a carne. É certo que

                                      
40 A posição de Ribeiro é mais radical: o que caracteriza as ciências humanas é sua recusa em
aceitar a separação entre sujeito e objeto, o que torna seu exercício indissociável de uma ética (Cf.
Ribeiro In NOVAES, 2003).
41 Ou ainda: “O homem é fundamentalmente uma criatura e uma criação do simbólico. A condição humana é
corporal. Não há, de um lado, o espírito ou a alma e, de outro, o corpo. A palavra é um caminho em direção ao
corpo e inversamente” (Le Breton In LÉVY, 2004:29).
42 Em alguns momentos, Le Breton (1990; In LÉVY, 2004) caracteriza a modernidade como um
processo que, dentre outras coisas, promove uma “dessimbolização” do corpo, no sentido de que o
saber biomédico reduz o corpo a um conjunto de órgãos cindido do mundo. Compreendemos sua
crítica, mas acreditamos que se trate mais de uma “ressimbolização” em torno de uma noção de
objetividade do que propriamente de uma “dessimbolização”. Ou seja, o saber biomédico investe
simbolicamente sobre o corpo com o intuito de fazer dele um puro objeto.
43 Neste sentido, dizer corpo simbólico torna-se uma redundância. Melhor dizer carne simbolizada.
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ontologicamente podemos dizer que a carne existe independente do símbolo, mas ela não

opera sem ele, de modo que a carne não explica o corpo, isto é, ela nada diz do lugar que

o homem ocupa na trama das representações sociais. Como dizem Fassin e Memmi, “(...) o

corpo é um construto social; bem entendido, ele tem uma realidade material inscrita na natureza,

mas esta somente toma sentido na atividade de homens e mulheres para dar uma significação a esta

materialidade biológica” (2004:17). Portanto, a carne pouco nos serve, a menos que a

separemos do homem que a encarna, o que não é nosso intuito, muito pelo contrário. O

que nos serve é a carne simbolizada que se faz corpo segundo cada cultura. O corpo é,

assim, a carne inscrita na experiência viva, isto é, na relação do homem com o mundo

natural-humano que o circunda e, neste sentido, o corpo é muitos, porque muitas são as

experiências do homem no mundo. É na relação que o homem-corpo se constitui. Fora

dela, não existe sujeito nem corpo. Parece haver aqui uma dificuldade por parte dos

biólogos em reconhecer a centralidade da dimensão simbólica do homem. Mas a

dificuldade atinge igualmente os cientistas sociais, neste caso em reconhecer a

materialidade biológica do corpo, e decorre, em grande medida, da disciplinarização

científica promovida pela ciência moderna que estabelece domínio e objeto próprios a

cada ciência. No caso das ciências sociais, uma das conseqüências desta disciplinarização

foi a rejeição, por longo tempo, do corpo como objeto de investigação.

O corpo e a sociologia dualista

O anseio de se afirmar enquanto ciência faz com que a sociologia busque nas

ciências naturais o modelo de rigor científico de que necessita. A este respeito, dizem Cuin

e Gresle:

“(...) o modelo biológico fez com que a disciplina desse um passo decisivo no caminho da
cientificidade. Porque, ao tomar a biologia como exemplo, a sociologia se propunha adotar
o procedimento e os métodos que constituíram seu sucesso. Ela ostentava com isso a
ambição de romper com a filosofia social, tornando-se uma ‘verdadeira’ ciência, no sentido
experimental da palavra” (1994:68)44.

                                      
44 Segundo Foucault (2006), o prestígio das ciências da vida, que fez com que as ciências humanas
buscassem nelas o modelo para sua constituição, decorreu especialmente do fato de que seus
conceitos estavam apoiados na dicotomia entre o normal e o patológico. As noções que as últimas
deram ao homem e à sociedade eram todas tributárias desta dicotomia, o que significa dizer que as
ciências humanas não estavam apenas biológica com ainda medicamente fundadas.
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Podemos constatá-lo, por exemplo, na obra de Émile Durkheim, autor que encontra

na biologia algumas das noções necessárias para edificar os pilares de sua sociologia

funcionalista. Seu vocabulário recorre com freqüência a termos como reino, organismo e

espécie e suas analogias, não raro, tomam a biologia como referência, como quando diz

que “a proposição de que o órgão é independente da função, isto é, [de que] permanecendo o

mesmo pode servir a fins diferentes, é verdadeira tanto em sociologia quanto em biologia”

(1987:80). Lembra Fernandes (1980) que o termo função em sociologia refletia a idéia de se

pensar a sociedade a partir da noção de organismo, idéia essa especialmente forte no

século XIX e que tinha em Herbert Spencer45 um de seus maiores defensores. Em Spencer,

diz Fernandes, “nota-se como a caracterização da sociedade é elaborada de modo a permitir sua

assimilação ao organismo e o recurso constante a conceitos ou a princípios biológicos” (1980:187).

Tal como a noção de organismo em biologia, a de função permitia à sociologia conceber a

sociedade como composta por unidades (indivíduos), mesmo que marcada por uma certa

constância.

Não obstante esta influência, a busca por uma sociologia autônoma, com campo de

investigação e objeto próprios, faz com que Durkheim vá pouco a pouco se afastando das

referências organicistas, de modo que “a analogia entre ‘organismo’ e ‘sociedade’ serviu apenas

como ponto de referência para a escolha do sentido do conceito adequado à natureza dos fenômenos

sociais: aquele que exprime uma relação entre os processos e as necessidades por ele satisfeitas”

(FERNANDES, 1980:190)46. A partir de então, há um grande empenho em diferenciar a

                                      
45 Sua principal obra intitula-se Princípios de sociologia e foi publicada em 1877. Embora não seja o
principal representante do organicismo, Spencer é comumente lembrado pela influência que
exerceu sobre Durkheim.
46 Assim, se podemos encontrar já em A divisão social do trabalho, de 1893, uma critica à definição de
função social por simples analogia ao referencial biológico, é em As regras do método sociológico, de
1895, que Durkheim apresenta de modo mais coerente e sistemático uma explicação científica para
os fenômenos sociais, muito embora mantenha a noção de organismo social. Diferentemente de
Spencer e Comte, para quem, mantendo uma influência biológica, um fato social se explica pela
sua finalidade, Durkheim retira qualquer finalismo da noção de função, afirmando que um fato
social tem causas próprias – bem como funções essencialmente sociais – e não pode ser explicado
por sua finalidade, já que as causas independem dela: “servimo-nos do termo função, de preferência ao
de fim ou de objetivo, diz Durkheim, justamente porque os fenômenos sociais não existem, em geral, tendo
em vista os resultados úteis que possam produzir” (1987:83). Isto não significa que a necessidade e o
desejo dos homens não tenham peso algum, mas que, primeiro, não se pode confundir a causa
eficiente que produz um fenômeno social com a função que ele desempenha – embora se deva
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sociologia das demais ciências, notadamente da psicologia e da biologia das populações

(TURNER, 1989). Tanto Durkheim quanto Weber esforçam-se em se afastar das teorias

positivistas e evolucionistas do século XIX que recorriam à biologia e à psicologia para

explicar o comportamento humano. Dessa forma, objetos que pareciam pertencer ao

domínio natural vão ficando à margem da investigação sociológica. É o caso do corpo.

Durkheim, por exemplo, considera-o sede de individualidade, um objeto pré-social

passível de investigação apenas pelas ciências naturais. Ele o opõe à mente, esta sim, sede

de sociabilidade e da atividade moral. Os fatos sociais para ele são puramente mentais.

Deste modo, embora o corpo esteja presente em seus primeiros escritos, aparece sempre

“sob a forma sinuosa de metáforas organicistas e biológicas aplicadas à sociedade por analogia”

(DETREZ, 2002:54), como acabamos de ver, algo comum à época47.

Também Max Weber dá pouca atenção ao corpo em seus estudos. Fazendo uma

distinção entre ação – enquanto ato de sentido relacionado a outrem – e comportamento –

algo reativo e destituído de sentido –, ele considera a sociologia uma ciência interpretativa

da ação e das interações sociais entre agentes, o que implica em significado e eleição

(WEBER, 1991). Tal distinção, em parte motivada por uma oposição ao evolucionismo

biológico, torna-se, segundo Turner (1989), uma referência para a sociologia e tem por

conseqüência o abandono da noção de corpo vivo presente nas filosofias fenomenológica

e existencial. Isto porque os corpos não pertencem ao campo da ação, próprio da

sociologia, mas ao dos comportamentos, de modo que os atores sociais acabam por se

constituir em entidades socialmente constituídas, mais que indivíduos concretos. Os

corpos, bem como o sistema orgânico, são relegados a outras disciplinas ou então se

tornam parte das condições de ação. Disto resulta que “o corpo se fez exterior ao ator que

apareceu, tal e como era, um agente com capacidade de decisão” (TURNER, 1994:18).

Por esta razão, certas escolas sociológicas, ao se concentrarem no eu como fenômeno

simbólico socialmente constituído, reforçam a idéia de que o corpo concreto dos agentes

sociais é algo irrelevante na ação social, bem como a de que sua biologia corpórea pouco

                                                                                                                   
buscar a ambas – e, segundo, as intenções são subjetivas demais para poderem ser tratadas
cientificamente.
47 É por meio do discurso médico que o corpo entra na sociologia funcionalista do século XIX,
traduzido sob o modelo orgânico, permitindo comparações entre os sistemas orgânicos e sociais
(TURNER, 1994).



58

importa. É o caso, por exemplo, do chamado interacionismo simbólico que “se alienou com

uma particular posição filosófica quanto ao problema tradicional mente/corpo, donde a persistência

da identidade não depende da continuidade do corpo, senão da coerência da memória e da

consciência” (TURNER, 1989:59-60). Assim, para Turner, o rechaço do corpo pela

sociologia é simultaneamente a aversão ao biologismo e ao individualismo metodológico.

De modo geral, a sociologia nega qualquer argumento em direção à idéia de que o mundo

social se dirige em última instância aos indivíduos, na medida em que, para a tradição

macro-sociológica, a estrutura social não pode se reduzir a relações entre eles. Sendo o

corpo um elemento da individualidade biológica do homem, ele é igualmente excluído da

reflexão sociológica. Qualquer incursão neste sentido sugere à macro-sociologia um

individualismo metodológico, de modo que “enquanto a micro-sociologia exclui o corpo

porque o eu como ator social se encontra socialmente constituído na ação, a macro-sociologia o faz

em função de que seu centro teórico se encontra no ‘sistema social’” (TURNER, 1989:60).

O resultado é o desenvolvimento de uma “sociologia desencarnada”, que trata mais

de relações abstratas do que de sujeitos concretos. Como diz Detrez:

“A sociologia nascente, para constituir seu próprio campo, é assim levada a desencarnar,
tratando mais da ação social que de indivíduos, deixando de lado o corpo para salvar o
estudo dos seus usos: os atores sociais são considerados por seu lugar na sociedade, mas
cortados de toda realidade (...) A sociologia repousa assim sobre um modelo de
pensamento dualista” (2002:53).

Não obstante a evidência de nossa condição corpórea e de sua importância na vida

social, há uma ausência do corpo na teoria social tradicional (TURNER, 1989; SHILLING,

1993; DETREZ, 2002; FASSIN & MEMMI, 2004). Prova disto é o fato de que, nos grandes

debates fundantes do pensamento social, o corpo emerge sempre em posição secundária,

nunca como objeto central de investigação48.

Se traçarmos um rápido itinerário da presença do corpo nas ciências sociais (LE

BRETON, 2000), veremos que, em seu período inicial, marcado por duas diferentes

orientações, o corpo enquanto densidade carnal do homem emerge relacionado aos

incidentes sociais, situações das quais os atores sociais não podem escapar, como, por

exemplo, as péssimas condições morais e físicas impostas às classes trabalhadoras:
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miséria, prostituição, doenças, alcoolismo. Autores como Villermé49, Buret50 ou mesmo

Engels51 e Marx são exemplos deste tipo de aproximação em relação ao corpo. Trata-se,

porém, mais de análise política do que científica (DETREZ, 2002) e em nenhum desses

casos pensa-se o corpo de modo metódico, mas tão somente para apontá-lo como

indicador de acontecimentos sociais relevantes, estes sim objetos de investigação direta. É

o que Berthelot (1983) denomina de “sociologia implícita do corpo”52.

Em sua segunda orientação, curiosamente oposta à primeira, temos o corpo como

um elemento central, porém, submetendo as diferenças sócio-culturais a

condicionamentos biológicos. São pesquisas baseadas na fisiognomonia, que propõem

uma naturalização do mundo submetida a juízos morais, estabelecendo toda uma

tipologia humana. Trata-se de uma arte de julgar o caráter de uma pessoa a partir de seu

aspecto físico, baseada em critérios etnológicos, anatômicos e zoológicos, bem como

astrológicos, algo comum no século XVI e que ganha força novamente no século XIX,

especialmente na literatura53 (DETREZ, 2002). Assim, marcas corporais indicam a

inferioridade ou superioridade de uma pessoa, sua propensão ao crime, assinalando o

destino dos homens. A ordem do mundo obedece a uma ordem biológica e podemos

encontrá-la inscrita nos corpos humanos.

É este tipo de ciência social que vai desencadear a reação de autores como

Durkheim, Weber e Tarde, fazendo com que a sociologia se afaste do corpo como objeto

sociológico, deixando-o aos cuidados da biologia. O desenvolvimento posterior de teorias

eugenistas e raciais, cujo desfecho é bastante conhecido, reforçou a aversão por parte das

ciências sociais a esse tipo de abordagem, mantendo vivo no imaginário sociológico o

fantasma da naturalização da sociedade, reflexo de um “biologicismo” muito presente nos

                                                                                                                   
48 Como exemplos, além do interacionismo simbólico, já citado, Turner (1989) menciona o
darwinismo social, o funcionalismo de Talcott Parsons, o marxismo e a psicanálise.
49 Louis René Villermé, Quadro do estado físico e moral dos operários empregados nas manufaturas de
algodão, lã e seda, 1840.
50 Buret. Da medida das classes laboriosas em Inglaterra e França, 1840.
51 Friedrich Engels, A situação da classe operária na Inglaterra, 1845.
52 Lembra Le Breton (2000), porém, que, não obstante o corpo assuma uma condição secundária
junto a estes autores, eles tiveram o mérito de não submetê-lo inteiramente ao domínio biológico,
concebendo-o como objeto talhado pela interação social.
53 Segundo Detrez (2002), essa literatura vai de Goethe, Schopenhauer e Novalis, na Alemanha, a
Diderot, Stendhal, Balzac e Baudelaire, na França.
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séculos XIX e XX54. Por esta razão “qualquer tentativa de incorporar uma teoria do corpo na

corrente principal da sociologia tem sido julgada como um débil desenlace do reducionismo

biológico” (TURNER, 1989:228-9).

Portanto, podemos dizer que, se a biologia assume o discurso hegemônico sobre o

corpo, não é somente por meio de uma apropriação indevida do objeto corpo como ainda

pelo desinteresse e mesmo rechaço deste pelas próprias ciências sociais. Avessa, não sem

razão, à tradição naturalista, a sociologia acaba, no entanto, por ignorar o corpo ao invés

de se apropriar dele. Nas palavras de Turner: “O legítimo rechaço do determinismo biológico

em favor do determinismo sociológico acarretou, não obstante, a exclusão do corpo da imaginação

sociológica” (1989:58).

A exceção a esta regra, já o vimos, foi a antropologia que, contrariamente à

sociologia, tem dado importância ao corpo desde o século XIX. Uma das razões para isso,

segundo Turner (1994), foi o desenvolvimento de uma antropologia filosófica que, no

contexto do colonialismo europeu, se viu obrigada a refletir sobre a natureza humana. A

necessidade de estabelecer uma certa universalidade em torno do homem, levou a

nascente antropologia a se colocar questões de natureza filosófica em torno de uma

ontologia55. Uma segunda razão foi a existência de uma vertente da antropologia

                                      
54 Estas teorias, em geral, seguem uma tradição darwiniana que tenta reduzir o homem, seu corpo e
mesmo a sociedade a leis biológicas universais. Segundo Turner (1994), há três idéias centrais
retiradas da teoria de Darwin que influenciaram as abordagens biologizantes do corpo: uma
primeira, de que o homem é parte da natureza, embora se situe fora dela; uma segunda, que tenta
explicar as diferenças sociais a partir de leis da evolução; por fim, a idéia de seleção natural
transformada em teoria da sobrevivência dos mais aptos para explicar as mudanças sociais. Tais
idéias são comuns tanto às antigas quanto às novas teorias eugenistas e raciais. Tendo por base a
etologia, elas pressupõem a existência de disposições inatas que fariam do ser humano um animal
programado, adotando a velha tendência de transportar diretamente para o campo humano fatos
identificados e recolhidos no mundo animal (LE BRETON, 2000). Idéias semelhantes se mantêm
ainda hoje vivas por meio da sociobiologia de Wilson e Dalkins. Considerado pai da sociobiologia,
o biólogo Edward Wilson lançou o desafio, a partir do estudo sistemático dos fundamentos
biológicos de todos os comportamentos sociais, de estabelecer um código ético-genético correto e
eqüitativo para o ser humano. Para ele, o homem seria um ser programado pela sua genética,
sendo que a chave do comportamento humano estaria na concorrência entre os genes. É por esta
razão, diz Turner, que “qualquer referência à natureza corpórea da existência humana suscita na mente do
sociólogo o espectro do darwinismo social, o reducionismo biológico ou a sociobiologia” (1989:25).
55 Lembremos, por exemplo, da antropologia evolucionista de Lewis H. Morgan que se baseava na
idéia de uma origem cultural única ao homem e que exerceu forte influência sobre a teoria de Marx
e Engels. Neste sentido, diz Turner, “o corpo tomou parte na mais remota antropologia porque ofereceu
solução ao problema do relativismo cultural” (1994:12).
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particularmente interessada na relação entre natureza e cultura. Afinal, se o homem tem

uma origem animal, em que momento teria passado à condição de cultura?56

Já a sociologia teria se preocupado menos com a questão da natureza, praticamente

ausente de suas indagações, e mais com as semelhanças entre as sociedades industriais

capitalistas em uma perspectiva histórica, questão essa colocada por Hegel e muito

presente, por exemplo, no marxismo. Problemas de ordem ontológica acerca dos atores

sociais ficaram submersos na sociologia clássica e, quando emergiram, o fizeram em torno

da noção de organismo, termo emprestado da biologia mas sob uma ótica econômica,

relacionada à “eleição racional dos fins em termos de critério de utilidade ou de valores gerais”

(TURNER, 1994:16). É na economia e não na biologia que a sociologia vai buscar

elementos para pensar o sujeito social, de onde se retira uma noção de sujeito

essencialmente racional na eleição de seus objetivos de ação57. Sobre isto, escreve Turner:

“Com a possível exceção de Vilfreto Pareto as condições biológicas de ação foram
relativamente secundárias na construção de uma ciência da ação. Em parte podemos ver o
desenvolvimento da sociologia como uma reação, de algum modo hostil, ao evolucionismo,
eugenismo ou biologismo de Darwin. Ainda que, quando Weber definiu os tipos básicos
de ação social, havia pouco espaço para as condições biológicas de ação ou para a idéia do
‘corpo vivente’” (1994:16).

Isto ajuda a explicar porque, diferentemente da antropologia, a sociologia deixou a

questão do corpo de fora de suas preocupações: “Ainda que o corpo tenha entrado na

antropologia no nível fundamental da ontologia, a sociologia, em parte evocando teoricamente a

noção de uma ação social econômica racional, nunca elaborou uma sociologia do corpo” (TURNER,

1994:17).

Embora, em sua origem, a antropologia se encontre fortemente marcada pelo

interesse colonialista e por uma visão biologicista dos fenômenos sociais, ela vai pouco a

                                      
56 Teriam igualmente contribuído com o interesse da antropologia pelo corpo o próprio
darwinismo social e o fato de o corpo se apresentar nas sociedades pré-modernas como uma
importante superfície de inscrição de regras e marcas sociais, exercendo um papel central no
simbolismo público.
57 Em função disto, a sociologia não mostrou maior interesse pelo corpo como referência para
pensar o sistema classificatório das sociedades industriais modernas, optando, para isto, por
utilizar mais metáforas espaciais. Esse quadro somente começa a mudar na segunda metade do
século XX, com trabalhos de autores como Pierre Bourdieu (Cf. Turner, 1994).
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pouco se afastando dessa herança, permitindo às ciências sociais recuperar o corpo como

objeto de estudo relacionando à sociedade.

É nesta linha que se encontram os trabalhos já mencionados de Marcel Mauss acerca

das técnicas do corpo ou da manifestação obrigatória dos sentimentos, bem como os de

Robert Hertz sobre a proeminência da mão direita, trabalhos que irão influenciar mais

tarde a sociologia de Georg Simmel sobre a sensorialidade ou ainda as pesquisas de

Norbert Elias acerca dos hábitos da corte e da difusão das normas civilizadas de conduta.

Trata-se de autores que marcarão o segundo período do corpo nas ciências sociais de que

fala Le Breton, momento em que se oferecem “sólidos elementos de análise relativos ao

corpo”, porém, sem ainda uma sistematização de suas relações. A partir destas pesquisas,

pode-se atribuir à sociologia a capacidade de considerar um certo número de dados

importantes acerca do corpo, inventariando seus usos sociais e estabelecendo as bases

daquilo que virá a ser chamado propriamente de uma sociologia do corpo58.

É somente em fins dos anos 60, início dos 70, do século XX, que o corpo assume um

papel central na análise sociológica. Autores como Michel Foucault, Pierre Bourdieu,

Erving Goffman e Bryan Turner assumem este pioneirismo, agora afirmando o corpo de

modo mais sistemático e levando em consideração as modalidades físicas da relação do

ator com seu meio cultural e social, instaurando assim, o terceiro período do corpo na

sociologia59.

                                      
58 Não podemos deixar de mencionar aqui o papel que a psicanálise desempenha, ao longo do
século XX, na compreensão do corpo para além do estritamente orgânico, influenciando, mesmo
que indiretamente, outras disciplinas. Embora partindo do corpo anatômico, é da percepção da
insuficiência deste que Freud passa a conceber o corpo como uma linguagem por meio da qual se
manifestam indiretamente relações individuais e sociais, portanto, como algo inscrito no campo
relacional, até certo ponto modelável pelas relações sociais. Neste sentido, diz Le Breton, “Freud
opera uma ruptura epistemológica que subtrai a corporeidade humana do dogmatismo dos positivismos do
século XIX” (2000:17). No que tange à relação da psicanálise com o corpo, cf. capítulo 4.
59 A partir de então, podemos falar propriamente em uma sociologia do corpo, embora certos
autores (BERTHELOT, 1983; DETREZ, 2002) insistam em apontar as dificuldades em transformar o
corpo, dada a versatilidade de seu estatuto, em um objeto de investigação sociológica. De qualquer
forma, a sociologia do corpo se debruça sobre fatos culturais que se organizam em torno do
significante corpo, fatos estes que constituem um laboratório privilegiado do imaginário social. Isto
comporta uma ampla gama de pesquisas sobre o corpo que passa por temas como as técnicas do
corpo, a expressão de sentimentos e as percepções sensoriais, o gestual e a comunicação não-
verbal, as regras de etiqueta, as técnicas de conservação, as inscrições corporais e técnicas de
deformação do corpo, questões de gênero, esporte, saúde e doença do corpo, valores atribuídos ao
corpo (racismo e deficiências), aparência e usos sociais do corpo, dentre outros.
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Para isto, no entanto, foi preciso enfrentar uma longa herança científica e filosófica

que faz do corpo, por um lado, uma expressão da natureza e, de outro, um objeto do

pensamento (portanto, do conhecimento) oposto ao sujeito pensante (DETREZ, 2002),

herança esta ainda não de todo superada. Podemos identificá-la seja na dificuldade de

aceitação do corpo como objeto social por boa parte dos sociólogos, digamos, tradicionais,

seja na dificuldade por parte dos “sociólogos corporalistas” em considerá-lo enquanto

matéria viva. Neste último caso, embora apontem corretamente para o fato de que o corpo

deve ser pensado a partir de sua inserção no campo simbólico, muitos sociólogos que

pesquisam o corpo ainda o situam em um marco disciplinar, neste caso, desconsiderando

sua materialidade biológica, mantendo-o exclusivamente no âmbito das representações,

como acabamos de sinalizar. Ou seja, se reconhecemos que houve importantes avanços

recentes na sociologia no que diz respeito à aceitação do corpo como um objeto pertinente

de conhecimento, pensamos haver ainda certas defasagens quanto à noção de corpo

empregada. Rodrigues, por exemplo, distinguindo os aspectos instrumentais e

expressivos do corpo, afirma:

“tudo o que for expressivo no corpo, tudo o que comunicar alguma coisa aos homens, tudo
o que depender das codificações particulares de um grupo social, é objeto de estudo
sociológico. Tudo o que for universal, tudo o que for apenas instrumental, tudo o que
cumprir funções exclusivamente orgânicas, está fora da abordagem sociológica e pertence
ao domínio das ciências naturais” (2006:50).

Também Le Breton, ao se referir às pesquisas sociais do corpo, diz que “(...) a tarefa

da antropologia ou da sociologia é compreender a corporeidade enquanto estrutura simbólica, ela

não deve nunca negligenciar representações, imaginários, performances, limites que se anunciam

infinitamente variáveis segundo as sociedades” (2000:34). Neste sentido, a passagem

progressiva de uma antropologia física, que deduz as qualidades do homem a partir de

sua constituição morfológica, para a perspectiva de um corpo socialmente construído, sem

ser uma emanação existencial de suas propriedades orgânicas, marca a transição para

uma sociologia do corpo.

Embora autores como Marcel Mauss, na primeira metade do século XX, que diz ser

preciso levar em conta tanto fatores biológicos quanto psicológicos e sociológicos, já que

“é o tríplice ponto de vista, o do ‘homem total’, que é necessário” (2003:405), e Bryan Turner

(1989), na segunda metade deste mesmo século, que nos lembra que o intercâmbio social
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(de que a sociologia trata por definição) se dá tanto sob formas simbólicas quanto

materiais, defendam o alargamento de horizontes da sociologia, muitos cientistas sociais

ainda hoje enfatizam o corpo como vetor semântico em detrimento dos seus aspectos

físicos. É como se, presos ao seu próprio domínio, os sociólogos considerassem totalmente

irrelevante o conhecimento sobre o corpo produzido para além de suas fronteiras

científicas, negando-se ao diálogo interdisciplinar60. Deste modo, as ciências sociais se

fecham em sua própria leitura, contentando-se em denunciar as limitações da perspectiva

biológica, sem contudo dialogar com ela. A compreensão biológica do corpo ainda é vista

globalmente como expressão de uma ciência reacionária, mesmo que isto seja mais

caricatura do que fato.

Acreditamos ser necessário aqui fazer uma distinção, mesmo que arbitrária, entre

elementos político-ideológicos e epistemológicos. Uma coisa é a perspectiva reducionista

de um certo saber biológico que faz do corpo um objeto natural ligado a invariantes

universais. Outra coisa é o conhecimento que a biologia produz sobre o corpo enquanto

materialidade, algo que, queiramos ou não, constitui um componente central do saber

ocidental. Negar o conhecimento material do corpo como um todo em razão de certas

abordagens que fizeram deste conhecimento uma limitação da diversidade humana não

nos parece sensato. O conhecimento biológico sobre o homem e seu corpo não se reduz às

abordagens deterministas. Além do mais, se há razões históricas para manter-se em

sobreaviso face aos determinismos biológicos – e deve-se mesmo continuar a fazê-lo já

que teorias desta natureza não estão por completo condenadas aos livros de história –, é

preciso lembrar que o uso ideológico de teorias científicas não é um pecado exclusivo da

biologia. Basta lembrarmos das origens das ciências humanas que, como mostra Foucault

(1966; 1987), nascem em consonância com o desenvolvimento da sociedade capitalista e

sua necessidade de estabelecer um saber normativo sobre o homem com vistas a melhor

                                      
60 Esta resistência é aparentemente mais forte no velho continente, que nos EUA. Ortega (2007)
aponta para uma diferença existente entre as ciências sociais européias, especialmente nas
variantes estruturalistas, discursivistas, construtivistas e desconstrutivistas e as ciências sociais
estadunidenses. Enquanto o pragmatismo anglo-saxão teria se aberto à possibilidade de um
diálogo com a biologia, o mesmo não teria ocorrido no continente europeu, prevalecendo ainda
hoje uma forte resistência à biologia de um modo geral.
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controlá-lo, ou da própria antropologia que se desenvolve em paralelo com e a serviço dos

interesses colonialistas em fins do século XIX.

A questão que nos parece central é que, ao afirmar o simbolismo do corpo deixando

sua física aos cuidados da biologia, as ciências sociais reafirmam o dualismo

natureza/cultura, corpo/mente, como observam Hirst e Woolley:

“Os sociólogos, em conjunto, têm negado energicamente a importância da genética, dos
fatores físicos e psicológicos individuais na vida social do ser humano. Desse modo, têm
dado importância e teorizado a oposição tradicional cultural do Ocidente entre natureza e
cultura. As relações sociais podem mesmo ser concebidas como negação da natureza” (In
TURNER, 1994:17). [grifo dos autores]61

Os sociólogos em geral se defendem, por um lado, alegando que biologia e

sociologia devem guardar suas especificidades metodológicas (DURET & ROUSSEL,

2005), como se o diálogo interdisciplinar colocasse em risco suas respectivas

particularidades. Por outro, afirmando que, quer se trate da discussão acerca das teorias

do corpo, quer se trate das abordagens biológicas da corporeidade, estamos sempre no

campo das representações e valores da corporeidade. Ou seja, é sempre da dimensão

simbólica que se trata, razão pela qual não há porque cuidar de uma física do corpo (LE

BRETON, 2000). Ora, se o corpo não existe, no sentido de que ele é uma construção sócio-

cultural, o organismo existe no sentido de sua eficácia simbólica. Trata-se de uma

representação, sem dúvida, mas de uma representação operante, como lembra o próprio

Le Breton ao dizer que “é preciso assim guardar na memória o caráter construído da chamada

‘realidade objetiva’ do corpo e das múltiplas significações que nele se implantam. O significante

‘corpo’ é uma ficção. Mas uma ficção culturalmente operante (...)” (2000:37). Aliás, como

também é ficção, no sentido representacional, o saber produzido pela própria sociologia.

Não podemos crer que se trate aqui de uma oposição entre ciência, de um lado, e ficção ou

ideologia, de outro. Além disto, como sinalizamos acima, se há teorias biológicas do corpo

que o reduzem a leituras deterministas, há outras que o abrem para o mundo que o

circunda, teorias que entendem a necessidade de uma compreensão do corpo como algo

                                      
61 Podemos pensar que esta negação da natureza revela mais que pudores epistemológicos,
remontando à antiga tradição ocidental que vê a condição animal do homem como um elemento
depreciativo (Cf. capítulo 4).
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complexo e multideterminado, capazes, portanto, de considerar o papel da cultura e do

simbolismo na sua constituição.

Se as pesquisas sócio-culturais do corpo avançam no que concerne à sua

desnaturalização e inserção no campo simbólico, elas ainda radicam, ao menos

majoritariamente, em uma visão dualista que opõe natureza e cultura, corpo e mente, na

medida em que ignoram e/ou rejeitam a materialidade do corpo, abordando-o sob um

prisma essencialmente simbólico-abstrato. Ao recusarem um certo determinismo

biologicista, terminam por condenar a biologia como um todo. E como lembra Cavallier,

“em perdendo contato com a realidade biológica, o humanismo manipula somente abstrações que

podem ser perigosas a ponto de fazer com que sustente as mesmas heresias a que estava destinado a

combater” (1996:30).

Natureza versus cultura: o dualismo disciplinar

Podemos, assim, grosso modo, falar em duas grandes abordagens gerais acerca do

corpo, uma naturalista, outra culturalista, cuja relação tem sido marcada por infindáveis

atritos. Seu cerne, isto é, o ponto crucial de discórdia entre estas duas abordagens, ao

menos por parte dos sociólogos, é a questão da variabilidade humana e, portanto, da

liberdade. Afinal, quão variável é o homem e qual sua margem de liberdade frente aos

fatores que o constituem?

Ao remeter o comportamento humano aos seus genes, os biólogos que assim o

fazem buscam identificar padrões comuns supostamente existentes entre os homens,

colocando-os na categoria de espécie humana. O que se almeja diferenciar aqui são formas

de vida, dentre as quais a humana compõe uma unidade homogênea. Neste sentido, a

cultura – e toda a variabilidade por ela engendrada – é desconsiderada como um adereço

de menor importância. Aliás, a busca por elementos comuns é algo muito presente nas

ciências biológicas. Há uma longa tradição entre os biólogos de procura por aquilo que

seria, por exemplo, a unidade básica do vivo, tendência que se refletiu também no

processo de conhecimento do corpo. Na abordagem naturalista, escrevem Lévine e

Touboul, “o estudo do corpo traduz uma pesquisa perpétua, para além da diversidade, daquilo que

funda a individualidade, isto é, a unidade biológica dos diferentes corpos vivos” (2002:25). Há

uma propensão à unidade que transparece nos esquemas de classificação, motivando, por
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exemplo, a substituição, no século XVIII, da antiga tríplice divisão em reinos pela dupla

noção de orgânico e inorgânico, classificação esta que se apóia na idéia de uma estrutura

unitária da natureza comum aos corpos em geral.

“A pesquisa de uma unidade propriamente corporal, continuam os autores, se cristaliza
nesse esforço constante dos naturalistas para colocar em evidência partículas elementares
que seriam próprias do vivo – do mesmo modo que em física a teoria corpuscular reduz a
matéria a seus elementos primordiais” (2002:25-6).

Assim, Buffon fala em moléculas orgânicas, Haller em fibras e Bichat em tecido,

noção que, até o século XVII, substitui a de órgão, perdendo o posto de elemento

primordial para a célula, que domina por todo o século XIX, até a descoberta do gene no

século XX62. É pela unidade que pensam os biólogos, ao menos em suas vertentes

hegemônicas.

Já os sociólogos buscam diferenciar, não formas de vida em que o homem aparece

como um, mas culturas em que o homem aparece como muitos, razão pela qual a noção

de variabilidade humana lhes é central. A cultura aqui não é um sub-produto da natureza,

mas aquilo que nos faz propriamente humanos, razão pela qual assume maior

                                      
62 Assistimos, assim, a um processo permanente de decomposição do corpo humano que chega hoje
ao gene. “A história da biologia pode, portanto, ser lida como aquela de um afunilamento progressivo em
torno de um elemento primeiro, sempre mais simples (tecido, célula, gene), que seria o fundamento natural da
unidade orgânica” (LÉVINE & TOUBOUL, 2002:28). O curioso disto é que, como mostra Canguilhem
(1992), a busca por um elemento primeiro acaba por ser antagônica à idéia de uma unidade, na
medida em que conduz a um desmembramento quase completo do corpo (Cf. tb capítulo 5). Para
ele, a teoria celular é menos o resultado de pesquisas objetivas do que de especulações em torno de
um elemento primeiro e universal dos seres vivos. “A teoria celular não é a afirmação de que o ser se
compõe de células, mas, primeiro, que a célula é o único composto de todos os seres vivos e, segundo, que
todas as células provém de uma célula pré-existente. Porém, isso não é o microscópio que autoriza a dizer”
(Canguilhem In LÉVINE & TOUBOUL, 2002:29). Ao reduzir o vivo à célula, apresentando-a como
elemento primeiro da unidade do corpo, o que se faz, na verdade, é aprofundar a atomização deste
corpo. Coube à noção de organismo conferir ao corpo a unidade abalada pela sua decomposição,
promovida pela teoria celular. Ela comporta a idéia de um sistema integrado no qual a mudança
em uma de suas partes incorre na mudança de todas as demais e, neste sentido, representa um
anteparo à atomização do corpo. Unidade esta que não decorre da soma de realidades biológicas
elementares, mas de uma unidade superior na qual os elementos constituintes são negados
enquanto tais. O organismo é, assim, um todo que difere das partes. Para Canguilhem, a
coexistência de duas interpretações de corpo aponta para um estatuto ambíguo da individualidade
corporal, por um lado, como associação de partes formando o todo; de outro, como totalidade
integrante das partes cuja unidade deve ser procurada no corpo enquanto sistema de integração.
De qualquer forma, as tendências mais atuais em biologia remetem o diferencial do vivo menos à
idéia de uma substância primeira do que à complexidade de sua organização (Cf. nota 1).
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importância frente a uma natureza que nos confere características genéricas. O corpo

emerge aí como uma multiplicidade, acompanhando a variabilidade das culturas.

É preciso dizer, portanto, que esta divergência de perspectivas decorre, em grande

parte, da própria disciplinarização científica. Como diz Turner (1994) a respeito das

diferenças que marcam a antropologia e a sociologia do século XIX, as ciências ou mesmo

disciplinas, na medida em que definem seus respectivos campos de atuação, métodos de

investigação e objeto de interesse, se colocam diferentes perguntas, dirigindo seus

enfoques a aspectos específicos da realidade que investigam. Trata-se de níveis de análise

distintos sobre um mesmo fenômeno. Se isto vale para disciplinas irmãs, o que dizer de

disciplinas que se constituem em campos distintos, como sociologia e biologia?

Por sua vez, a disciplinarização científica tem por base a velha oposição entre

natureza e cultura. Assim, se há questões que colocam as ciências naturais e humanas em

campos opostos, há questões que lhes são comuns. Fortemente presente no pensamento

ocidental, o dualismo entre natureza e cultura marca a constituição da própria ciência

moderna63, e tem balizado o pensamento ocidental nos últimos duzentos anos,

sustentando outros dualismos a ele associados como indivíduo e sociedade, corpo e

mente, matéria e símbolo, estrutura e ação (TURNER, 1989).

Ora, lembra Cavallier (1996) que, longe de compreendê-los como termos que se

possam definir de modo independente um do outro, é na relação entre eles que seus

sentidos se dão. Natureza e cultura são dois aspectos de uma visão comum e não dois

pólos independentes. Constituem noções fundamentais que nos permitem situar o

homem em relação ao mundo e a ele próprio, oposição a partir da qual podemos erigir as

mais variadas disciplinas e, que neste sentido, tem um valor metodológico, como dizem

Lévi-Strauss (1962) e Foucault (In CHOMSKY & FOUCAULT, 2006)64. Ou seja, a linha

divisória que separa natureza e cultura não é histórico-cronológica, mas lógica. Isto

                                      
63 Esta oposição remonta ao dualismo que se inicia com Platão, mantém-se em um certo
pensamento cristão, como em Santo Agostinho, e se consolida com o racionalismo cartesiano no
século XVII.
64 Nesta mesma direção, diz Rodrigues: “Na mente do observador, do cientista social, a dualidade
[natureza e cultura] tem o caráter de uma explicação conceitual e de uma generalização às quais não atribui
juízo de valor e que pretende integrar mais do que dicotomizar, ou que, mesmo quando dicotomiza, reconhece
ser este um gesto artificial cujo propósito é antes metodológico que substantivo” (2006:26). Somos apenas
um pouco mais reticentes quanto à ausência de juízo de valor e ao propósito integrador.
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significa, primeiro, que esta linha não é fixa, mas, ao contrário, bastante móvel, variando

de acordo com os termos em questão e mesmo as necessidades de cada disciplina65. Por

vezes, nem mesmo distinção há, como atestam os muitos exemplos oriundos da

antropologia em que o mundo dos vivos se confunde com o dos mortos ou o mundo dos

homens com o dos animais. Segundo, que as noções de natureza e cultura e, portanto, o

modo como as compreendemos são construções culturais, o que significa dizer que é

menos da natureza (e cultura) que se fala e mais da nossa visão de natureza, da natureza

que nosso imaginário elabora paradoxalmente como artifício naturalizado. Não raro, o

que se busca nestes casos é afirmar algum tipo de universalidade humana sob bases

naturais, vale dizer, estabelecer ao homem uma identidade normativa, naturalizando um

fato como norma, que é, na verdade, uma dedução, por oposição simétrica, daquilo que se

deseja denunciar como mal no tempo presente, o que Canguilhem (1992) chama de

“ilusão de retroatividade”66.

Portanto, se falamos em uma dupla realidade fundamental da experiência

individual da vida social, uma “simbólica” e outra “física” (SALINAS, 1994), devemos

fazê-lo sempre entre aspas, para não nos esquecermos de que se trata de representações,

segundo a forma como se organizou o conhecimento desta realidade no Ocidente. A

distinção entre natureza e cultura e todas as demais distinções a ela relacionadas, bem

como a instituição da biologia e sociologia enquanto disciplinas específicas a cada um

destes domínios, são o resultado histórico da separação do conhecimento tal como este se

                                      
65 Em As estruturas elementares do parentesco (1976), por exemplo, Lévi-Strauss estabelece uma
distinção segundo a qual pertence ao domínio natural aquilo que é universal e espontâneo,
enquanto ao domínio cultural aquilo que é normativo, particular e relativo. Como ponto de
inflexão entre estes dois campos, ele situa a proibição do incesto, ao mesmo tempo um fato natural,
porque universal, e uma regra cultural, porque instituída pelos homens, razão pela qual pertence
às duas ordens. A proibição do incesto é portanto o elemento de passagem entre natureza e
cultura, o que, para o antropólogo francês, tem menos um sentido de demarcação de diferenças,
isto é, de uma ruptura, do que de uma transição que faz do homem, ao mesmo tempo, um ser
natural e cultural. O mesmo ocorre com a linguagem que, se, por um lado, marca nossa condição
cultural, por outro, opera menos como fronteira e mais como sinal da irredutibilidade do humano
em relação à natureza.
66 Lembremos, por exemplo, da filosofia política moderna que, por meio dos autores chamados
“contratualistas”, recorre à noção de Estado de natureza como contraponto ao Estado político. O
que Hobbes, Locke ou Rousseau entendiam por Estado de natureza era algo totalmente distinto
entre si e respondia, na verdade, àquilo que cada um deles pretendia legitimar em suas respectivas
teorias políticas.
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consolidou nos primórdios da ciência moderna. Trata-se, neste sentido, de uma maneira

arbitrária de organizar nosso conhecimento acerca da realidade, maneira esta que, como

todas as demais, nos permite estabelecer verdades úteis, embora mostre também os

limites deste conhecimento, a partir dos quais novos conhecimentos podem ser criados67.

É o que nos lembra Edgar Morin68 (s/d) ao propor uma integração natureza-cultura,

apontando para a insuficiência epistemológica dos grandes marcos divisórios da ciência

clássica que, necessitando estabelecer sobre o homem um conhecimento claro e distinto,

terminou por fazer dele um ser abstrato e neutro, isolando-o de seu próprio mundo e das

forças que o animam. Ao dividir o homem em partes estanques e incomunicáveis, a

ciência disciplinarista perdeu aquilo que mais o caracteriza, sua complexidade.

“O grande corte entre as ciências da natureza e as ciências do homem oculta,
simultaneamente, a realidade física das segundas e a realidade social das primeiras.
Esbarramos com a onipotência de um princípio de disjunção: este condena as ciências
humanas à inconsistência extrafísica, e condena as ciências naturais à inconsciência de
sua realidade social” (MORIN, s/d:15).

Nossa perspectiva aqui é, portanto, a de que o corpo nos permite uma transição

mais livre entre aquilo que chamamos de natureza e cultura, pensadas não como campos

distintos, mas, ao contrário, como campos que se interpõem designando esferas

específicas da história material do homem, que é a história da sua relação com e no

mundo bio-cultural. O homem se faz na relação constituindo-se simultaneamente como

entidade biológica, psíquica e social. Esta multidimensionalidade pressupõe um

continuum e não uma ruptura entre natureza e cultura. “A dissociação dos três termos

indivíduo/sociedade/espécie, diz Morin, desfaz a sua relação permanente e simultânea. Assim, o

problema fundamental consiste em restabelecer e interrogar aquilo que desapareceu na dissociação:

a própria relação” (s/d:14). Daí a necessidade não apenas de articular indivíduo e sociedade

como ainda, e mais problemático, natureza e cultura, sem que isto signifique reduzir ou

subordinar um termo a outro. Não se trata de negar o conhecimento disciplinar, mas de

conservá-lo, integrando-o, não em direção a um novo suposto saber global e totalizador,

                                      
67 Kuhn (2003) já havia dito que as transformações científicas dependem tanto de novos
conhecimentos como de novas sensibilidades em relação aos velhos conhecimentos.
68 Além de Morin, outros dois autores contemporâneos que propõem uma nova relação entre
natureza e cultura e que serão utilizados nesta tese, especialmente nos capítulos 4 e 5, são Henri
Atlan e Humberto Maturana.
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mas a um conhecimento mais amplo e refletido, construído de forma cíclica, capaz de

ultrapassar os enfoques simplificadores69. Por simplificação entendemos a disjunção entre

entidades separadas e fechadas, a redução a um único elemento ou grupo de elementos

explicativos e a rejeição pura e simples daquilo que não cabe e contraria os demais

elementos. Manter uma circularidade entre os elementos biológicos e sociais é reconhecer

a verdade de ambas, não como elementos determinantes de uma sobre outra, mas como

faces distintas de um saber mais complexo que as ultrapassa e que se revela exatamente

na sua inter-relação. Trata-se, como diz Atlan (1992), de exercitar o “pensar junto”.

Tudo isto, evidentemente, implica na adoção de uma perspectiva que ultrapasse, até

onde isto for possível, a disciplinarização do corpo-homem no sentido de relativizar suas

inevitáveis clivagens, rejeitando, a um só tempo, tanto o reducionismo biologizante do

corpo quanto a abstração racionalista da vida. Portanto, o corpo que aqui reivindicamos

não é nem um corpo natural regido por invariantes universais e indiferente ao mundo

social, nem um corpo abstrato reduzido aos discursos que sobre ele incidem, um corpo

racionalizado, mas a matéria-viva-simbolizada inserida no mundo natural-cultural e em

permanente interação com ele. Um corpo que é produto de uma longa experiência bio-

cultural, múltiplo, aberto e intensivo, portador de um enorme potencial adaptativo-

criativo e que vai muito além das instâncias conscientes que crêem poder organizá-lo. Mas

todas estas são questões que retomaremos, em maior ou menor grau, nos capítulos

seguintes.

                                      
69 Sobre isto diz Morin: “(...) não procuro aqui nem o conhecimento geral nem a teoria unitária. Importa,
pelo contrário, e por princípio, recusar um conhecimento geral, pois este escamoteia sempre as dificuldades do
conhecimento, isto é, a resistência que o real opõe à idéia; é sempre abstrato, pobre, ‘ideológico’; é sempre
simplificador (...) Assim, a escolha não se situa entre o saber particular, preciso limitado e a idéia geral
abstrata. Situa-se entre o luto e a investigação de um método capaz de articular aquilo que está separado e de
unir aquilo que está dissociado” (s/d:18-9).
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Capítulo 2 – Foucault, corpo e poder: da repressão à incitação

“O controle da sociedade sobre os indivíduos não se opera
simplesmente pela consciência ou pela ideologia, mas
começa no corpo, com o corpo. Foi no biológico, no
somático, no corporal que, antes de tudo, investiu a
sociedade capitalista. O corpo é uma realidade bio-
política” (Michel Foucault)

Uma nova concepção de poder

Tendo problematizado o corpo enquanto objeto de investigação no capítulo

anterior, propomos agora uma aproximação dele com o poder, tema central da presente

tese.

Como indicamos na introdução, a relação entre poder e corpo é bastante antiga,

tendo sido objeto de análises de vários autores. Poucas delas, porém, tiveram o impacto

provocado pela obra do filósofo francês Michel Foucault. Mesmo não desenvolvendo uma

reflexão específica sobre o corpo, Foucault confere a ele grande destaque em muitos de

seus escritos e livros, justamente ao relacioná-lo às investigações acerca do poder

moderno, o que teve especial repercussão junto às ciências sociais. Isto significa que o

corpo entra na obra foucaultiana no bojo da temática do poder, o que faz de ambos

elementos que se desenvolvem de modo relacionado.

Segundo Machado (In FOUCAULT, 1985c), as preocupações de Foucault em relação

ao poder ganham cores mais fortes nos anos 19701, a partir da compreensão dos saberes –

objeto de interesse inicial de Foucault – como elementos constitutivos de dispositivos

políticos. Esta inflexão teria se dado com a publicação de Arqueologia do saber (1986),

momento em que Foucault passa a “explicar o aparecimento de saberes a partir de condições de

                                                
1 Alguns autores optam por classificar a obra de Foucault em “fases”, recurso didático que, como
qualquer outro, tem vantagens e desvantagens. Deleuze (2005), por exemplo, divide a obra de
Foucault em três domínios distintos de análise: um primeiro domínio, relacionado aos sistemas de
conhecimento com base em uma arqueologia do saber; um segundo, relacionado às modalidades
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possibilidade externas aos próprios saberes, ou melhor, que imanentes a eles – pois não se trata de

considerá-los como efeito ou resultante –, os situam como elementos de um dispositivo de natureza

essencialmente estratégica” (Machado In FOUCAULT, 1985c:X).

Avesso a esquemas políticos teórico-abstratos, próprios da tradição política

ocidental que, não raro, buscam modelos sociais ideais, Foucault passa a investigar, entre

1970 e 1976, o como do poder2, ou seja, por um lado, os mecanismos que operam entre as

regras do direito que delimitam o poder em seu aspecto formal, e, por outro, “os efeitos de

verdade que esse poder produz, transmite e que por sua vez reproduzem-no” (FOUCAULT,

1985c:179). Sua idéia central é a de que práticas de poder sustentadas por regras de direito

produzem discursos de verdade acerca do poder. Não são os discursos de verdade que

instauram as relações de poder, mas, ao contrário, são relações múltiplas de poder, que

atravessam todo o corpo social, que instauram discursos de verdade capazes de legitimá-

lo. “Somos submetidos pelo poder à produção da verdade, diz Foucault, e só podemos exercê-lo

através da produção da verdade” (1985c:180).

O próprio Foucault, porém, situa seu interesse pela questão do poder em

continuidade às suas investigações acerca do sujeito, este sim – ao lado dos jogos de

verdade – seu tema central3. Segundo ele (In DREYFUS & RABINOW, 1984), há três tipos

de lutas: aquelas que se opõem às formas de dominação (ética, social e religiosa); aquelas

que denunciam as formas de exploração, que separam o indivíduo daquilo que ele

produz; e, por fim, aquelas que combatem as formas de assujeitamento e de subjetivação,

                                                                                                                                                   
de poder com base numa genealogia do poder; por fim, um terceiro, dirigido às relações do sujeito
consigo mesmo com base em uma ética.
2 A questão do como do poder não elimina o que e o por que, mas os recoloca de uma outra
maneira ou de uma maneira melhor, como diz Foucault, com o intuito, não de deixar passar em
branco uma metafísica ou uma ontologia do poder, mas de tentar fazer sobre ele uma investigação
crítica.
3 Foucault, primeiro, investigou as formas de subjetivação relacionadas a práticas coercitivas –
como nos casos da psiquiatria e do sistema carcerário – e aos jogos teóricos ou científicos – As
palavras e as coisas –; depois, retornando ao mundo antigo, investigou as formas relacionadas a
práticas de afirmação do sujeito. O cuidado de si antigo é um exercício de si sobre si mesmo por
meio do qual se procura elaborar-se, transformar-se e atingir um certo modo de ser. Esta
preocupação com o sujeito, porém, sempre acompanhou as investigações relativas aos jogos de
verdade nos quais se inserem as muitas formas de subjetivação, de modo que sua preocupação
sempre foi saber como os temas sexualidade, loucura e delinqüência entram nos jogos de verdade e
acabam por produzir processos de subjetivação que afetam o sujeito, colocando-o sob novas
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isto é, os procedimentos que ligam o indivíduo a ele próprio e, ao mesmo tempo,

asseguram sua submissão a outrem. Estes três tipos de luta em geral se entrelaçam,

embora quase sempre um deles prevaleça sobre os demais. São as lutas contra as formas

de assujeitamento que, segundo Foucault, se põem, atualmente, em primeiro plano4,

donde emerge o corpo como instrumento privilegiado das relações de poder enquanto

elemento por meio do qual os poderes atuam produzindo subjetividade. Ou seja, corpo,

poder e processos de subjetivação são temas indissociáveis na obra foucaultiana.

Para tanto, Foucault se vê obrigado a elaborar uma definição de poder capaz de dar

conta dos processos modernos de assujeitamento, que são igualmente processos de

subjetivação e objetivação do sujeito5, tendo em vista que não havia ferramentas para

analisar o poder que não recaíssem nos modelos jurídico e institucional, que ele considera

insuficientes para tanto6. A este respeito, diz ele: “nós acreditamos que estamos ainda no

mundo da lei, mas, de fato, é um outro tipo de poder que está em via de constituição pelo intermédio

de procedimentos que não são mais os procedimentos jurídicos” (2001a:1018).

Esta distorção decorre do fato de que o direito foi sempre a forma da representação

do poder no Ocidente, razão pela qual recorre-se à fórmula da lei para analisar o poder.

Para ele, porém, é preciso superar tal concepção:

“Eu creio que é desta concepção jurídica do poder, desta concepção do poder a partir da lei
e do soberano, a partir da regra e da proibição que é preciso agora se livrar se nós
queremos proceder a uma análise não mais da representação do poder, mas do
funcionamento real do poder” (2001a:1005)7. [grifo nosso]

                                                                                                                                                   
práticas de poder. Diz ele: “Não é, portanto, o poder, mas o sujeito, que constitui o tema geral de minhas
pesquisas” (In DREYFUS & RABINOW, 1984:298).
4 Nunca é demais reforçar a tese acima exposta no sentido de deixar claro que Foucault não nega as
lutas contra a exploração e a dominação. Ele faz questão de mostrar a inter-relação destas três lutas,
porém, não sem antes afirmar a importância da luta contra as formas de assujeitamento: “É evidente
que não se pode estudar os mecanismos de assujeitamento sem levar em conta suas relações com os
mecanismos de exploração e dominação. Mas esses mecanismos de submissão não constituem simplesmente o
‘fim’ de outros mecanismos, mais fundamentais. Eles sustentam relações complexas e circulares com outras
formas” (In DREYFUS & RABINOW, 1984:304).
5 Foucault nos lembra que há dois sentidos na palavra sujeito: como alguém submisso a outro ou
como alguém ligado a sua própria identidade. Em ambos sentidos, porém, diz ele, “esta palavra
sugere uma forma de poder que subjuga e assujeita” (In DREYFUS & RABINOW, 1984:303).
6 Segundo Lebrun (In RIBEIRO, 1985), esta inflexão acerca da noção de poder se dá posteriormente
ao livro As palavras e as coisas.
7 A idéia de contrapor uma reflexão do funcionamento real do poder contra as representações deste
constitui um dos pólos centrais do método foucaultiano de investigação: “Aquilo contra o qual reajo é
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Foucault, assim, parte de uma crítica à teoria política clássica, pondo em xeque a

validade do modelo jurídico herdado da sociedade feudal que define a concepção

moderna de poder como uma representação do funcionamento deste tal como se

constituiu na transição das monarquias clássicas para as absolutistas, momento em que se

formam os Estados modernos. Esta concepção tem por elemento central o princípio de

soberania, definindo-o como direito originário que se cede ou se aliena e que tem como

instrumento privilegiado o contrato8. Não que a lei, a soberania e o contrato não sejam

mais elementos constitutivos do poder moderno, mas que, por um lado, sua importância é

cada vez menor no que concerne às relações efetivas de poder, sendo, por isso,

insuficientes para compreendê-las; por outro, não é pela representação do poder que se

interessa Foucault, mas por práticas histórico-sociais concretas que dizem respeito, não a

uma abstração jurídica9, mas a estratégias que vão se constituindo a partir de

procedimentos locais, que dizem respeito aos indivíduos e seus corpos, e que somente

depois, na medida em que respondem a interesses mais gerais, terminam por serem

capturados pelas instâncias tradicionais do poder, como o Estado.

Foucault rejeita a idéia de uma teoria geral do poder como algo capaz de dar conta

de seu exercício em qualquer lugar, a qualquer momento (ALBUQUERQUE, 1995; MAIA,

1995; DELEUZE, 2005; REVEL, 2005). Para ele “não existe algo unitário e global chamado

poder, mas unicamente forças díspares, heterogêneas, em constante transformação” (Machado In

FOUCAULT, 1985c:X). A idéia de uma teoria geral do poder somente seria possível se, tal

como no modelo da soberania, o concebêssemos enquanto algo que se instituiu num certo

momento, passando a operar sobre uma sociedade que até então seria isenta de poder, ou

seja, somente a partir da idéia de sua gênese. Não é esta, porém, a perspectiva de

                                                                                                                                                   
a ruptura que existe entre a história social e a história das idéias. Supõe-se que os historiadores das sociedades
descrevam a maneira como as pessoas agem sem pensar, e os historiadores das idéias, a maneiras como as
pessoas pensam sem agir. Todo mundo pensa e age ao mesmo tempo” (FOUCAULT, 2001b:298-9).
8 Os modelos contratualistas, cujos maiores expoentes são Hobbes, Locke, Montesquieu e
Rousseau, marcam o pensamento político a partir do século XVI e apresentam como características
fundamentais cinco idéias: uma concepção de natureza humana; a descrição do homem em seu
hipotético “estado de natureza”; a fixação de um contrato social como alternativa à violência do
“estado de natureza”; uma concepção de estado político enquanto corpo artificial substituto do
“estado de natureza”; por fim, uma definição de soberania (SILVA, 2001).
9 A teoria da soberania formula o problema do poder tendo por referência não o homem, mas a
noção jurídica de sujeito de direito, tanto em termos naturalistas como do direito positivo.
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Foucault10. O poder não é exterior às demais relações sociais, mas imanente a elas, efeito

imediato dos desequilíbrios e desigualdades destas relações, bem como condição de suas

diferenciações. Como diz Machado, “o poder não é algo natural, uma coisa; é uma prática social

e, como tal, constituída historicamente” (In FOUCAULT, 1985c:X). Com isto, ele aponta para

o abismo existente entre as teorias políticas e as práticas efetivas de poder. O que interessa

a Foucault é a dinâmica que existe no mundo moderno entre os jogos de verdade, as

relações de poder e as formas de relação consigo e com os demais.

Se o poder moderno não opera mais predominantemente pela forma da lei, é preciso

novos instrumentos capazes de apreendê-lo segundo sua nova dinâmica. Em oposição ao

modelo jurídico, Foucault propõe analisar o poder enquanto tecnologia, o que significa

dizer que este se constitui a partir de procedimentos que são inventados e continuamente

aperfeiçoados no sentido de responder a interesses específicos.

A transformação dos métodos punitivos

É sob esta perspectiva que Foucault publica, em 1975, Vigiar e punir, obra na qual,

mais do que um estudo de período, Foucault se propõe à análise de um problema, tendo

por referência as transformações dos métodos punitivos a partir do que denomina de

“tecnologia política do corpo”, apontando para uma importante mudança que se dá em

fins do século XVII, início do XVIII, na forma como o poder é exercido.

Segundo Foucault, sociedade jurídica foi a sociedade monárquica, no sentido de que

o poder, fundando-se mais em terras e produtos, manifestava-se essencialmente por meio

da lei, supondo, para tanto, a pessoa do próprio soberano. Nela, o corpo do rei era uma

realidade política, cuja presença física se fazia necessária ao funcionamento do próprio

regime. Tratava-se, assim, de um poder forte, descontínuo e oneroso que se valia do

exercício explícito de sua força.

                                                
10 Se não há uma origem, um momento inicial a partir do qual, de uma sociedade livre de iguais,
instituiu-se uma sociedade permeada de poder, não há outra coisa a fazer se não uma analítica do
poder em seu funcionamento local em épocas específicas. É isso que propõe Foucault. Assim, à
noção de teoria, Foucault prefere as de precaução ou regra metodológica, a partir das quais ele se
propõe a levantar hipóteses acerca do poder (ALBUQUERQUE, 1995). Disso decorre a principal
contribuição metodológica de Foucault a esse respeito, a saber, a recusa do poder como objeto
autônomo, pré-existente às sociedades específicas que o engendram, e a adoção de uma
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É partindo desta idéia que Foucault analisa as práticas punitivas medievais,

mostrando que o suplício, como sanção penal – isto é, como pena corporal, dolorosa, mais

ou menos atroz –, embora não constituísse a pena mais freqüente, representava prática

comum no antigo regime sob as formas de esquartejamentos, amputações, inscrições

corporais, humilhações públicas, dentre outras práticas.

O que, num primeiro momento, poderia parecer tão simplesmente uma

manifestação colérica exasperada, era, na verdade, uma técnica11 adaptada à economia de

poder de uma sociedade fundada na lei e que se valia da violência para se impor. A

violência decorria do fato de que, antes de se constituir em uma ação em prejuízo de

alguém, o crime era uma ofensa à pessoa do soberano, pois violava uma lei por ele

promulgada, razão pela qual deveria ser punido. Esta punição se sustentava pela prática

do medo e tinha por objetivo “tornar sensível a todos, sobre o corpo do criminoso, a presença

encolerizada do soberano” (FOUCAULT, 1987:46). Prova disso é que os suplícios

continuavam mesmo após a morte do criminoso, como ritual coletivo para efeito sobre as

multidões. Sua dimensão pública era fundamental para o efeito de poder, tendo como

personagem central não o supliciado, mas o povo-espectador. O suplício, assim, não

restabelecia a justiça, mas tinha a função jurídico-política de restaurar a soberania violada

pelo crime. E para restaurá-la era preciso mostrar força, mesmo que esta força se

apresentasse incomparavelmente maior. O excesso era condição para a afirmação do

poder soberano, que não precisava se preocupar em explicar as razões de suas investidas

e sim identificar e combater seus inimigos; neste sentido, ele não tinha a menor

dificuldade de se exercer diretamente sobre os corpos, exaltando-se e reforçando-se

                                                                                                                                                   
perspectiva eminentemente descritiva (identificação de mecanismos, táticas, estratégias e formas
de funcionamento).
11 Enquanto técnica, o suplício deveria obedecer a três critérios básicos para poder alcançar o
objetivo a que se propunha (e, portanto, validar-se enquanto tal): em primeiro lugar, produzir
sofrimento, se não de forma quantificável, pelo menos de forma hierarquizável segundo o delito
praticado, já que as condições do crime definiam o quanto de sofrimento deveria ser infligido ao
criminoso e que conjunto de procedimentos (de que modo fazer, por quanto tempo etc) seriam
utilizados, perfazendo, assim, um código jurídico da dor; em segundo lugar, o suplício devia ser
ostentoso, isto é, assistido por todos publicamente, muito embora todo o processo judicial, até a
sentença final, corresse, geralmente, em segredo; por fim e não menos importante, era necessário
deixar sinais no corpo do criminoso.
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inclusive por suas manifestações físicas. As execuções públicas inseriam-se, portanto, no

contexto de um ritual de poder. Diz Foucault:

“O suplício penal não corresponde a qualquer punição corporal: é uma produção
diferenciada de sofrimentos, um ritual organizado para a marcação das vítimas e a
manifestação do poder que pune: não é absolutamente a exasperação de uma justiça que,
esquecendo seus princípios, perdesse todo o controle. Nos ‘excessos’ dos suplícios, se
investe toda a economia do poder” (1987:35).

Ocorre que, em função das profundas mudanças econômicas e sociais que se

operam particularmente a partir do século XVII, este sistema de poder passa a representar

um obstáculo e não mais corresponder às exigências da nascente sociedade burguesa e

sua nova razão econômica. Por um lado, tratava-se de um poder descontínuo que deixava

escapar uma série de elementos, condutas e processos (Foucault dá como exemplo o

contrabando marítimo europeu até fins do século XVIII); por outro, constituía um poder

oneroso, na medida em que era essencialmente um poder de extração que detinha o

direito e a força de arrecadar (impostos, dízimos etc), a ponto de se tornar um empecilho à

própria atividade econômica. Em outras palavras, o poder soberano, essencialmente

repressivo e que se valia da violência direta sobre os corpos de seus súditos, mostrava

ares de uma certa obsolescência.

A percepção deste desajuste teria estimulado a busca por novas formas de exercício

de poder, o que Foucault denomina de a “grande mutação tecnológica” do poder no

Ocidente. Segundo ele, fala-se muito nas grandes transformações tecnológicas da

modernidade, como a invenção da máquina a vapor, mas não se dá a devida importância

a uma outra invenção, igualmente tecnológica e anterior àquela e tantas outras, e que

mudou por completo a feição do Ocidente: a tecnologia política. Afinal, diz ele, “houve

toda uma invenção ao nível das formas de poder ao longo dos séculos XVII e XVIII” (2001a:1010).

É nas práticas punitivas que Foucault vai identificar este processo inventivo, mesmo

que seu desenrolar não tenha se dado de modo linear e progressivo. Ele mostra, assim,

que as transformações que ocorrem no sistema penal acompanham a nova economia do

poder da sociedade burguesa de tal modo que o suplício, anteriormente aceito pelo

sistema punitivo monárquico, passa a ser condenado em praticamente toda parte pela

reforma penal do século XVIII. O argumento apresentado era o de que o castigo tinha a

humanidade como medida de sua aplicação. Foucault, no entanto, vê nisso menos uma
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questão de humanidade e mais um “esforço para ajustar os mecanismos de poder que

enquadram a existência dos indivíduos” (1987:72). Trata-se, portanto, não da fundação de um

novo direito de punir a partir de princípios mais eqüitativos e humanos, mas do

estabelecimento de uma nova economia do poder de castigar, isto é, de uma outra política

em relação às ilegalidades, cujo verdadeiro objetivo era fazer da punição e da repressão ao

crime uma função regular, co-extensiva à sociedade. A finalidade não é punir menos, mas

punir melhor, punir de forma menos severa, mas com mais universalidade e necessidade,

inserindo mais profundamente no corpo social o poder de punir.

Assim, não obstante a permanência de certos traços do antigo terror suplicante, a

saber, a busca de efeitos mais intensos não naquele que cometeu a falta, mas naqueles que

ainda não a cometeram, Foucault aponta para importantes alterações relativas ao poder e

suas manifestações simbólicas que, dentre outras coisas, promovem uma dupla

objetivação: de um lado, a objetivação do criminoso, a quem caberá tratamento científico

por ser considerado portador de uma “outra natureza”; de outro, a objetivação do crime,

ao qual corresponderá a organização de um campo de prevenção a partir de todo um

cálculo de interesses, bem como a entrada em circulação de representações e sinais que

permitirão o estabelecimento de penas mais sutis. Foucault fala então em uma mudança

na mecânica do poder12.

                                                
12 Foucault lista várias mudanças como a de que o objetivo da pena desloca-se para a obtenção do
máximo de efeito possível junto à população com o mínimo de ação sobre o criminoso. Além disso,
ela passa a ser calculada não mais em função do crime cometido, mas de sua possível repetição, de
modo que, enquanto o suplício recaía sobre a ofensa passada, a nova pena recai sobre a ordem
futura. Punir ganha agora a condição de uma “arte dos efeitos”, algo que, se não era inteiramente
novo, torna-se a partir de então o princípio de sua economia. Do mesmo modo, o exemplo
proporcionado pela pena não é mais um ritual manifesto, como no suplício, em que a pena
tornava-se uma réplica do crime, mas um sinal que cria um obstáculo de modo o mais discreto e
econômico possível. Os processos, de sigilosos, tornam-se públicos, devendo ser explicitados pelos
juízes em todas as suas razões para que todos tomem conhecimento. O inquérito também perde
sua natureza torturante, tornando-se investigação empírica capaz de colher provas irrefutáveis do
crime. Já a punição perde sua dimensão de espetáculo público, condição central do regime
suplicante, para se tornar a parte mais velada do processo penal, cuja eficácia passa a ser atribuída
menos à sua intensidade visível do que à sua fatalidade, isto é, à certeza de que, uma vez cometido
um crime, este será punido. As penas ganham ainda uma característica individualizante, por meio
da investigação das condições e circunstâncias do criminoso.
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Como se pode imaginar, esta nova “economia punitiva” implica em uma outra

relação entre o poder e os corpos. Para isto, ela se vale de um forte discurso capaz de

fornecer uma espécie de

“receita geral para o exercício do poder sobre os homens: o ‘espírito’ como superfície de
inscrição para o poder, com a semiologia por instrumento; a submissão dos corpos pelo
controle das idéias; a análise das representações como princípio, numa política dos corpos
bem mais eficaz que a anatomia ritual dos suplícios. O pensamento dos ideólogos não foi
apenas uma teoria do indivíduo e da sociedade; desenvolveu-se como uma tecnologia dos
poderes sutis, eficazes e econômicos, em oposição aos gastos suntuários do poder dos
soberanos” (FOUCAULT, 1987:93).

Ou seja, a idéia agora é menos punir do que educar e corrigir, de modo a conferir ao

crime uma natureza espiritual a ponto de a pena visar menos o corpo, deixando de

recorrer à dor enquanto instrumento da técnica punitiva, e mais a alma do criminoso13,

repousando sobre uma “tecnologia da representação”. Como diz Foucault, “é a

representação da pena que deve ser maximizada, e não sua realidade corpórea” (1987:86). Não

tocar mais no corpo, ou o mínimo possível, torna-se a palavra de ordem. É a liberdade do

indivíduo, considerada um direito e um bem, que se busca cercear. A pena ganha uma

dimensão que Foucault qualifica de “incorpórea”14. É claro que a reclusão e o trabalho

forçado – ainda em voga – são penas físicas, porém, tomando o corpo não mais como alvo

direto, como antes, e sim de forma intermediária, na medida em que se apresenta como

instrumento para a realização da pena. Para Foucault, a relação castigo-corpo já não é a

mesma dos suplícios.

                                                
13 Tomando a alma do criminoso como objeto de penalização a justiça passou a julgar não somente
seus atos como ainda seus impulsos e desejos, bem como seus instintos, anomalias, enfermidades
e inadaptações. Não bastava mais julgar aquilo que o criminoso havia feito, mas suas motivações,
de modo a ser preciso conhecê-lo em suas disposições. Para isso, era necessário qualificá-lo. Daí a
objetivação do criminoso e o desenvolvimento de todo um novo saber capaz de classificá-lo de
acordo com estas disposições.
14 A guilhotina, introduzida na França em 1792, pode ser considerada um mecanismo intermediário
em que a morte não era produto de um longo e doloroso ritual macabro que variava de acordo com
o crime cometido, mas algo rápido e comum a todos, sem maiores prolongamentos e sem contato
físico com o criminoso. É uma execução que, segundo Foucault, atinge mais a vida que o corpo.
Um exemplo atual disto pode ser visto na assistência aos condenados à pena de morte. Em tais
execuções, um corpo de profissionais responde pelo não sofrimento do condenado durante sua
execução, caracterizando a privação máxima de direitos com ausência de sofrimento, expressão de
uma penalidade “incorpórea”.
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Ocorre, porém, que já no Código Penal francês de 1810, a pena de detenção tornou-

se quase universal para delitos leves e graves, de modo que, em 20 anos, o direito

constituinte, na prática, representou cadeia para todos e o princípio jurídico que visava a

pena ajustada com vistas a atingir o espírito dos cidadãos, sonhado pelos reformadores no

século XVIII, foi rapidamente substituído pelo grande aparelho uniforme das prisões15.

Isto, diz Foucault, mais uma vez representou “uma materialidade totalmente diferente, uma

física do poder totalmente diferente, uma maneira de investir o corpo do homem totalmente

diferente” (1987:103). Diferença esta presente no próprio procedimento de acesso ao

indivíduo, isto é, na maneira por meio da qual o poder punitivo se apossa dele, bem como

nos instrumentos utilizados com vistas à transformação almejada, voltados mais à

tecnologia da pena do que ao seu fundamento teórico.

Contrariamente aos reformadores que apostavam na requalificação dos indivíduos

por meio do investimento em um sistema de representações, o aparelho de penalidade

corretiva reinveste sobre os corpos, mais precisamente sobre gestos e atividades

cotidianas, bem como sobre o tempo. Os elementos utilizados para isto são formas de

coerção, esquemas de limitação aplicados e repetidos, tais como definição de horários,

regulação de atividades e comportamentos, estabelecimento de hábitos, bem como

exercícios. Investe igualmente sobre a alma, porém, na medida em que esta é sede de

hábitos. “O corpo e a alma, como princípios dos comportamentos, formam o elemento que agora é

proposto à intervenção punitiva. Mais que sobre uma arte de representações, ela deve repousar

sobre uma manipulação refletida do indivíduo” (FOUCAULT, 1987:114). Ao invés do sujeito de

direito, o que se procura atingir com esta técnica são indivíduos obedientes submetidos à

                                                
15 Foucault atribui a universalização da detenção como regra punitiva aos grandes modelos de
encarceramento que se consolidaram na época clássica, em especial àqueles oriundos da Inglaterra
e dos Estados Unidos. O mais antigo deles, de 1596, originário de Amsterdã, instituía o trabalho
como princípio para a correção, ao qual, em 1775, o modelo inglês acrescentou o isolamento como
forma de se evitar a promiscuidade moral. Pouco depois, em 1779, entrava em cena o modelo
estadunidense, inaugurando a prisão com a finalidade de transformação da alma e do
comportamento do prisioneiro. O encarceramento individual passava a ter a tripla função de
exemplo, conversão e aprendizado. Em 1790, surgiu o mais famoso modelo carcerário, oriundo da
Filadélfia, EUA, que instituía vigilância ininterrupta, preenchimento total do tempo e trabalho com
vistas a pagar os próprios custos e garantir economicamente a reinserção após a pena. A prisão
tornava-se uma máquina de modificar os espíritos, criando, porém, um amplo relatório de
acompanhamento permanente da conduta dos condenados, o que Foucault define como um “saber
dos indivíduos”.
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autoridade permanente e que se deixam atuar sobre si. Trata-se de uma nova prática

punitiva em paralelo com uma nova economia do poder.

Assim, em fins do século XVIII, início do XIX, encontramo-nos diante de três

maneiras de organizar o poder de punir. De um lado, o velho poder monárquico, ainda

em funcionamento; de outro, duas visões preventivas e reformadoras, porém, distintas

quanto aos dispositivos que utilizam. Cada um destes sistemas punitivos se liga a

diferentes formas de funcionamento do poder: o soberano e sua força, o corpo social, o

aparelho administrativo; a marca, o sinal, o traço; a cerimônia, a representação, o

exercício; o inimigo vencido, o sujeito de direito em vias de requalificação, o indivíduo

submetido a uma coerção imediata; o corpo supliciado, a alma das representações

manipuladas, o corpo treinado. Três dispositivos ou tecnologias de poder.

A emergência das disciplinas

Pouco a pouco, porém, é o exercício físico da punição – que não é o suplício – e a

prisão – que é seu suporte institucional – que se sobressaem como características da

técnica punitiva em detrimento do jogo social dos sinais de castigo. A explicação para isto,

diz Foucault, encontra-se no desenvolvimento do que ele chama de “disciplinas”,

definidas como “técnicas para assegurar a ordenação das multiplicidades humanas”

(FOUCAULT, 1987:191).

Encontradas já na Antigüidade e praticadas ao longo de vários séculos no interior

de conventos, oficinas e quartéis, as disciplinas ressurgem no século XVIII como uma

tecnologia política capaz de responder aos desafios da nascente sociedade burguesa que

busca conciliar eficiência política (controlar até os mínimos detalhes) e econômica (não se

fazer oneroso e prejudicar a atividade econômica) (FOUCAULT, 2001a). Suas raízes

modernas encontram-se em dois registros que compõe o que Foucault chama de “grande

livro do Homem-máquina”: um primeiro, anátomo-metafísico, cujo pioneiro foi Descartes,

seguido posteriormente por médicos e filósofos; um segundo, técnico-político, que

remonta a inúmeros regulamentos militares, escolares e hospitalares, marcado por

procedimentos práticos e refletidos cujo intuito é o de controlar e, quando necessário,

corrigir as operações do corpo. Distintos nos enfoques, já que ora o corpo aparece como

inteligível, ora como útil, ambos têm em comum, em consonância com a noção
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mecanicista reinante, o fato de reduzir o corpo a uma máquina passível de adestramento

com o objetivo de docilizá-lo, unindo as funções de conhecer e manipular os corpos16.

Neste sentido, as disciplinas constituem um conjunto de saberes e técnicas que permitem

domesticar as forças do corpo por meio de uma ação permanente, assegurando sua

sujeição. Diz Foucault:

“A disciplina aumenta as forças do corpo (em termos econômicos de utilidade) e diminui
essas mesmas forças (em termos políticos de obediência). Em uma palavra: ela dissocia o
poder do corpo; faz dele por um lado uma ‘aptidão’, uma ‘capacidade’ que ele procura
aumentar; e inverte por outro lado a energia, a potência que poderia resultar disso, e faz
dela uma relação de sujeição estrita. Se a exploração econômica separa a força e o produto
do trabalho, digamos que a coerção disciplinar estabelece no corpo o elo coercitivo entre
uma aptidão aumentada e uma dominação acentuada” (1987:127).

As disciplinas constituem o fundamento daquilo que Foucault denomina de

“tecnologia política dos corpos” e, enquanto tal, assumem características bastante

particulares, sempre tendo por princípio geral o critério de eficiência de levar seus efeitos

ao máximo de intensidade com o menor custo político e econômico possível. Em primeiro

lugar, as disciplinas operam em uma nova escala de controle, incidindo sobre os corpos

não mais grosso modo, mas de maneira precisa e detalhada, manipulando gestos e

atitudes. Em segundo lugar, elas têm por objeto de controle não mais elementos

significativos ou a linguagem do corpo, mas sua economia, visando sua organização

interna, de modo a alcançar a eficácia dos movimentos, que será tanto maior quanto mais

articulada a outros corpos, perfazendo uma composição de forças – algo que Marx já

havia assinalado ao evocar a dimensão “cooperativa” do modo de produção capitalista.

Trata-se da necessidade imposta às disciplinas de elaborar uma “máquina cujo efeito será

elevado ao máximo pela articulação combinada das peças elementares de que ela se compõe”

                                                
16 Enquanto técnica de sujeição, a disciplina curiosamente faz surgir, em contraponto e em
substituição ao corpo mecânico, o corpo natural que possui tempo, condição e ordem próprios,
muitas vezes inadequados às exigências mecânicas das disciplinas. É o corpo do exercício e do
treinamento útil, mais que o corpo da física especulativa e da mecânica racional. Sobre isso, diz
Foucault: “os controles disciplinares da atividade encontram lugar em todas as pesquisas, teóricas ou
práticas, sobre a máquina natural dos corpos; mas elas começam a descobrir nisso processos específicos; o
comportamento e suas exigências orgânicas vão pouco a pouco substituir a simples física do movimento. O
corpo, do qual se requer que seja dócil até em suas mínimas operações, opõe e mostra as condições de
funcionamento próprias a um organismo. O poder disciplinar tem por correlato uma individualidade não só
analítica e ‘celular’, mas também natural e ‘orgânica’” (1987:141).
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(FOUCAULT, 1987:147). Deste modo, o corpo ganha importância não pela força

individual, mas pela capacidade de composição e localização, isto é, pelo lugar que

ocupa17. Assim, uma das primeiras preocupações das disciplinas é cuidar da organização

dos corpos/indivíduos no espaço, o que faz delas uma arte das distribuições. Por fim,

assumem uma nova modalidade que é o controle ininterrupto, capaz de recair mais sobre

processos do que sobre resultados, esquadrinhando ao máximo o tempo, o espaço e o

movimento. Porém, mais que um controle do tempo propriamente dito – fundamental ao

mundo industrial –, as disciplinas permitem um controle da atividade, através da

imposição externa de um ritmo comum à atividade que elabora o próprio ato,

estabelecendo-lhe etapas ou fases18. No que concerne especificamente ao tempo, as

disciplinas instauram uma linearidade evolutiva, integrando os momentos uns aos outros,

orientando-os para um ponto terminal em paralelo com a idéia de progresso, mas que as

técnicas disciplinares utilizam em termos de gênese. No centro da seriação do tempo

encontra-se o exercício, técnica antiga, também ela originalmente oriunda das instituições

religiosas, que se assenta no princípio de progressão rumo ao aperfeiçoamento pleno por

meio de tarefas repetitivas organizadas em séries sucessórias. Trata-se assim, nas palavras

de Foucault, de uma organização das gêneses.

É certo que o emprego de métodos que visam controlar as forças do corpo por meio

de seu minucioso controle não é algo novo. Como dissemos, as disciplinas são práticas

                                                
17 Sobre a fábrica do século XVIII, diz Foucault que ela “parece claramente um convento, uma fortaleza,
uma cidade fechada; o guardião ‘só abrirá as portas à entrada dos operários, e depois que houver soado o sino
que anuncia o reinício do trabalho’; quinze minutos depois, ninguém mais terá o direito de entrar; no fim do
dia, os chefes de oficina devem entregar as chaves ao guarda suíço da fábrica que então abre as portas. É
porque, à medida que se concentram as forças de produção, o importante é tirar delas o máximo de vantagens
e neutralizar seus inconvenientes (roubos, interrupção do trabalho, agitações e ‘cabalas’); de proteger os
materiais e ferramentas e de dominar as forças de trabalho” (1987:130-1).
18 Criam-se exercícios e cronometram-se os movimentos do corpo com o intuito de alcançar a
melhor correlação entre o corpo e os gestos, isto é, o mínimo gesto necessário. Ao mesmo tempo, a
disciplina define cada uma das relações que o corpo estabelece com os objetos que manipula. Há,
assim, uma decomposição dos gestos globais a partir de duas séries paralelas, uma voltada ao
corpo, outra ao objeto manipulado, colocando-os em relação de modo a definir uma ordem
determinada. A partir disso, trabalha-se pela intensificação do uso do mínimo instante, criando
uma economia positiva de utilização crescente do tempo. Deve-se extrair do tempo cada vez mais
eficiência, reduzindo-o sempre, de modo que, como diz Foucault, através de uma espécie de
esquema anátomo-cronológico do comportamento “o tempo penetra o corpo, e com ele todos os
controles minuciosos do poder” (1987:138). A expressão mais elaborada desta disciplinarização do
trabalho foi, sem dúvida, o taylorismo de fins do século XIX.
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muito antigas presentes já no mundo antigo. No século XVIII, porém, elas assumem a

condição de tecnologia política, tornando-se “fórmula geral de dominação”, a partir de

então aperfeiçoada continuamente.

Para poder funcionar como tecnologia política, as disciplinas apóiam-se naquilo que

Foucault chama de “recursos para o bom adestramento”. O primeiro deles é o regime de

vigilância. Fazendo uso de uma ação permanente, a vigilância estabelece um sistema

integrado de controle no qual todos são, ao mesmo tempo, vigias e vigiados, o que

permite, além de aumentar a eficiência, diminuir os custos. Enquanto possibilidade

permanente, seus efeitos sobre as pessoas é constante, mesmo quando inexiste vigilância

real, o que conduz à interiorização do regime e a conseqüente adoção de uma auto-

vigilância. Mais do que punir alguém por um delito, o que se deseja é evitá-lo, o que seria

garantido pela vigilância dos outros e de si próprio. É a idéia, própria dos reformadores

do século XVIII, de que as pessoas se tornariam virtuosas se estivessem expostas ao olhar

de todos, à força da opinião, uma espécie de reatualização espontânea do contrato,

segundo Foucault. Estabelece-se, assim, uma ampla e complexa rede anônima de controle

social que perpassa todos os campos e funciona em todas as direções. Sobre isto diz ele:

“[o poder disciplinar] organiza-se assim como um poder múltiplo, automático e
anônimo; pois, se é verdade que a vigilância repousa sobre indivíduos, seu funcionamento
é de uma rede de relações de alto a baixo, mas também até um certo ponto de baixo para
cima e lateralmente; essa ‘rede’ sustenta o conjunto, e o perpassa de efeitos de poder que se
apóiam uns sobre os outros: fiscais perpetuamente fiscalizados. O poder na vigilância
hierarquizada das disciplinas não se detém como uma coisa, não se transfere como uma
propriedade; funciona como uma máquina. E se é verdade que sua organização piramidal
lhe dá um ‘chefe’, é o aparelho inteiro que produz ‘poder’ e distribui os indivíduos nesse
campo permanente e contínuo” (1987:158).

Se a sociedade feudal era caracterizada pela escuridão e pela ausência de

visibilidade sobre as pessoas, a disciplina instaura a visibilidade total sobre elas. É preciso

torná-las claras e transparentes. Passamos da antiga sociedade, na qual o controle se dava

na vida pública, para a vigilância individualizante, cujo protótipo é o Panopticon, de

Bentham, modelo de arquitetura carcerária jamais realizado, mas que sintetiza o princípio

da vigilância total19.

                                                
19 Há um grande investimento do poder disciplinar na capacidade de vigilância que, segundo
Foucault, chegou mesmo a influenciar a urbanização das cidades. Ele chama isto de “encaixamento
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O segundo recurso para o bom adestramento é a norma, cujo poder vem, no século

XVIII, somar-se aos demais poderes já existentes – como a Lei, a Palavra, o Texto e a

Tradição –, investindo sobre as escolas, os hospitais e as oficinas. Ela permite estabelecer

uma diferenciação hierárquica dentro de um sistema que se funda na massificação,

possibilitando a organização de pequenas classificações e a distribuições de lugares. Não

se trata, porém, de reconhecer diferenças, mas sim de torná-las úteis a uma hierarquia

social20:

“Tal como a vigilância e junto com ela, a regulamentação é um dos grandes instrumentos
de poder no fim da era clássica. As marcas que significavam status, privilégios, filiações,
tendem a ser substituídas ou pelo menos acrescidas de um conjunto de graus de
normalidade, que são sinais de filiação a um corpo social homogêneo, mas que têm em si
mesmos um papel de classificação, de hierarquização e de distribuição de lugares. Em
certo sentido, o poder de regulamentação obriga à homogeneidade; mas individualiza,
permitindo medir os desvios, determinar os níveis, fixar as especialidades e tornar úteis as
diferenças, ajustando-as umas às outras. Compreende-se que o poder da norma funcione
facilmente dentro de um sistema de igualdade formal, pois dentro de uma homogeneidade
que é a regra, ele introduz, como um imperativo útil e resultado de uma medida, toda a
gradação das diferenças individuais” (FOUCAULT, 1987:164).

Baseado em Canguilhem, Foucault (2001b) ressalta que a norma não é simplesmente

um princípio de inteligibilidade, mas algo a partir do qual um princípio de poder pode se

apoiar e por meio do qual pode se legitimar.

                                                                                                                                                   
espacial das vigilâncias hierárquicas”, por meio da qual a arquitetura ganhou um outro papel que
não apenas o estético ou de segurança externa, mas o disciplinar interno e logo alcançou os
hospitais, as escolas, os asilos e as prisões. Trata-se de uma arquitetura operadora de uma
transformação dos indivíduos.
20 Diz Foucault (1987) que na essência dos sistemas disciplinares funciona um mecanismo que ele
chama de micropenalidades. Estas percorrem os flancos deixados em aberto pelas leis, criando
pequenas gratificações/sanções como, por exemplo, aquelas relacionadas ao tempo que visam
coibir atrasos, ausências, interrupções de atividades. Isto também vale para os comportamentos, as
atividades, os discursos, os gestos etc. Contra estas infrações instituem-se castigos físicos leves,
pequenas privações, humilhações. A punição responde a um sistema gratificação-sanção em que
tudo é reduzido a comportamentos bons e maus, sendo, os primeiros, objeto de gratificações e, os
segundos, de sanções, não raro transformadas em números que resultam em uma verdadeira
contabilidade disciplinar. É passível de pena tudo aquilo que está inadequado à regra, todo desvio.
Cada vez que algo não ocorre exatamente de acordo com ela, uma falta foi cometida e uma pena
deve ser aplicada. Daí seu caráter corretivo que privilegia os exercícios, as atividades intensificadas
e repetitivas. Ela não visa nem a expiação nem a repressão, mas o estabelecimento de uma
hierarquia de “bons” e “maus” indivíduos, operando uma diferenciação não apenas de atos, mas
também de valores, isto é, dos próprios indivíduos enquanto tais.
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Por fim e intimamente associado aos demais, Foucault fala de um terceiro recurso

para o bom adestramento, a saber, o exame, técnica por meio da qual o poder, em vez de

emitir os sinais de seu poderio e impor sua marca aos súditos, capta-os num mecanismo

de objetivação. Se anteriormente era o poder que se mostrava aos sujeitados para impor

sua força, na disciplina isto se inverte e são os sujeitados que se mostram a um poder que

agora se faz invisível. Não obstante a multidirecionalidade do poder, o exame altera a

economia de sua visibilidade e deposita a força das disciplinas na sua capacidade de

organização dos objetos. Neste sentido, o exame permite individualizar o sujeito, fazendo-

o entrar num campo documentário. Trata-se do indivíduo tal como pode ser descrito,

mensurado, medido e comparado em sua individualidade, diferentemente das

circunstâncias de um ato praticado, como na jurisprudência até então21. O exame, diz

Foucault, “indica bem a aparição de uma nova modalidade de poder em que cada um recebe como

status sua própria individualidade” (1987:171)22. Ele está no centro dos processos que

constituem o indivíduo como efeito e objeto de poder.

Assim, a disciplina vigia, analisa e decompõe (indivíduos, lugares, tempos, gestos,

atos, operações), classifica segundo objetivos determinados, estabelece as seqüências ou

coordenações consideradas boas, fixa os procedimentos de adestramento progressivo e de

controle permanente, operações que permitem estabelecer a separação entre aptos e

inaptos, normais e anormais. Ou seja, a normalização disciplinar pressupõe um modelo ao

qual o sujeito se deve ajustar. Por meio da manipulação direta dos gestos a norma opera

este ajustamento, fazendo com que aqueles capazes de se adequarem sejam considerados

normais, enquanto os incapazes anormais.

                                                
21 Se a historiografia de uma pessoa era privilégio de uma elite, com o poder disciplinar, ela passa a
ser aplicada a todos. Trata-se, porém, de registro e acumulação documentária para um uso
eventual presente não mais para uma memória futura. Surgem daí os códigos da individualidade
disciplinar (escolar, médico, militar etc).
22 As disciplinas marcam o que Foucault chama de “troca do eixo político da individualização”. Até
então, no período feudal, a individualidade era de tipo ascendente e estava indissociavelmente
marcada pelos círculos de poder. Quanto mais poder detinha uma pessoa, mais ela era marcada
como indivíduo, pelos rituais e demais representações. Já nos regimes disciplinares, a
individualização é de tipo descendente, isto é, é mais forte naqueles sobre os quais se exerce o
poder, não como honraria, proeza ou cerimônia, como até então se manifestava a individualidade,
mas como pura objetivação.



85

A sociedade disciplinar

Segundo Foucault, as técnicas disciplinares, inicialmente restritas a instituições

fechadas, vão pouco a pouco ultrapassando seus muros, ramificando-se e ganhando toda

a sociedade, instalando-se nas fábricas, nas escolas, nas oficinas, nos hospitais e no

próprio aparelho de Estado, em especial no aparelho policial23. A disciplina, porém, não é

nem um aparelho, nem uma instituição, mas uma “tecnologia política” que perpassa a

ambos, disseminando-se por toda sociedade sem se restringir a suas fronteiras e sem o

privilégio de uma instância específica de poder, razão pela qual não foi cooptada

exclusivamente pelo aparelho estatal.

Este “poder disciplinar” associa-se às formas anteriores de exercício de poder,

substituindo-as24, em parte, por uma nova mecânica que passa a atuar em uma dimensão

mais cotidiana, de forma capilar, agindo sobre as pessoas e seus corpos, mais

precisamente sobre seus gestos, atitudes, discursos e aprendizagem, no sentido de extrair-

lhes tempo e trabalho, numa vigilância constante e num minucioso sistema de coerções

materiais que, desde o século XVII, não cessaram de encontrar novas formas e avançar

sobre domínios cada vez mais amplos da sociedade. Trata-se de técnicas sutis,

inconfessáveis e despretensiosas, por vezes íntimas, que compõem uma anatomia política

do detalhe25 e que Foucault chama de “microfísica do poder”. Como diz Machado, “é o

diagrama de um poder que não atua do exterior, mas trabalha o corpo dos homens, manipula seus

elementos, produz seu comportamento, (...)” (In FOUCAULT, 1985c:XVII). Uma das teses

principais da genealogia foucaultiana é a de que o poder é produtor de individualidade

ou, dito de outro modo, que o indivíduo é uma produção dos novos poderes e saberes

                                                
23 Diz Foucault que “a organização do aparelho policial no século XVIII sanciona uma generalização das
disciplinas que alcança as dimensões do Estado” (1987:189). Veremos no próximo capítulo que a polícia
tem neste momento um papel muito distinto do que lhe é atualmente atribuído.
24 Evidentemente, esta mudança não significa o abandono total das antigas formas, mas a
generalização de um novo dispositivo que, convivendo com os anteriores, dissemina uma nova
mecânica de poder, não mais voltada exclusivamente a neutralizar os perigos, como até então, mas
a aumentar a utilidade dos indivíduos. Assim, embora o poder disciplinar devesse substituir o
poder soberano, o que se vê de fato é a coexistência destas duas lógicas do poder: um direito de
soberania e um mecanismo de disciplina.
25 A importância do detalhe vem de longe e a era clássica apenas a acelerou. Estava presente já na
teologia cristã antiga, sendo posteriormente incorporada pela escola, pelo quartel, pelo hospital e
pela oficina, laicizando-se e adquirindo um sentido de racionalidade econômica ou técnica.
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que se instituem com a sociedade burguesa. Neste sentido, o poder disciplinar “fabrica” o

indivíduo burguês a partir de técnicas que incidem diretamente sobre os seus corpos:

“Efetivamente, aquilo que faz com que um corpo, gestos, discursos e desejos sejam
identificados e constituídos enquanto indivíduos é um dos primeiros efeitos do poder. Ou
seja, o indivíduo não é o outro do poder: é um de seus primeiros efeitos. O indivíduo é um
efeito do poder e simultaneamente, ou pelo próprio fato de ser um efeito, é seu centro de
transmissão. O poder passa através do indivíduo que ele constitui” (FOUCAULT,
1985c:183-4)26.

Pois bem, a penetração generalizada da tecnologia da disciplina na vida cotidiana

faz com que o poder político incida no corpo social e não mais sobre ele, de modo que, de

disciplinas isoladas e restritas às suas respectivas instituições, passamos à formação de

uma sociedade disciplinar. Ela é a resposta histórica que se dá, a partir do século XVII e

especialmente no século XVIII, principalmente na França e na Alemanha, aos desafios

impostos pelo aumento considerável da população flutuante, pela mudança da escala

quantitativa dos grupos controláveis, bem como pelo crescimento em tamanho e

complexidade do aparelho de produção que almejava aumentar sua rentabilidade por

meio da utilização racional e intensiva dos corpos. As disciplinas se ajustam perfeitamente

bem às novas aspirações de uma sociedade que necessita não mais de súditos, mas de

                                                
26 Como veremos no próximo capítulo, esta afirmação levantou problemas na obra de Foucault. Seu
intuito aqui é mostrar que o indivíduo se produz nas relações de saber e poder que se operam na
sociedade, não sendo, portanto, exterior a elas. Neste sentido, não há um indivíduo portador de
características autênticas e originais, oprimido pelo poder massificador do capitalismo. Para
Foucault, teria ocorrido exatamente o oposto, na medida em que “atuando sobre uma massa confusa,
desordenada e desordeira, o esquadrinhamento disciplinar faz nascer uma multiplicidade ordenada no seio da
qual o indivíduo emerge como alvo do poder” (In FOUCAULT, 1985c:XIX). Assim, a prisão, que surge
em fins do século XVIII, não massificou o encarcerado, mas, ao contrário, isolou-o total ou
parcialmente. Do mesmo modo, é o hospício que produz o doente mental, até então disperso em
uma massa mais ou menos indistinta, como categoria individualizada. Embora nem todo poder
individualize, o poder disciplinar exerceu esta característica na consolidação da sociedade
burguesa, sendo isto algo que a distingue das que a precederam. Na sociedade medieval, já o
vimos, a individuação recaia sobre aquele que exercia o poder, o rei, e não sobre os sujeitados.
Foucault aponta ainda para o surgimento, neste momento, das ciências do homem, na medida em
que o processo de produção de individuação burguesa necessita de conhecimentos adequados para
poder melhor ordenar. O homem-indivíduo, passível de se tornar conhecível (alma,
individualidade, consciência, comportamento), é o efeito-objeto deste investimento analítico: “o
momento em que passamos de mecanismos histórico-rituais de formação da individualidade a mecanismos
científico-disciplinares, em que o normal tomou o lugar do ancestral e a medida o lugar do status,
substituindo assim a individualidade do homem memorável pela do homem calculável, esse momento em que
as ciências do homem se tornam possíveis, é aquele em que foram postas em funcionamento uma nova
tecnologia do poder e uma outra anatomia política do corpo” (FOUCAULT, 1987:172).
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trabalhadores, ou seja, corpos treináveis com vistas à ampliação de suas aptidões, extorsão

de suas forças, aumento de sua utilidade e docilidade e integração em sistemas eficazes27.

Uma nova organização da produção e circulação da riqueza social necessita de novas

formas de controle e exploração, de modo que “as disciplinas substituem o velho princípio

‘retirada-violência’ que regia a economia do poder [monárquico] pelo princípio ‘suavidade-

produção-lucro’” (FOUCAULT, 1987:192). A difusão das técnicas disciplinares e o

incremento das técnicas produtivas desenvolvem-se, portanto, paralelamente.

O investimento disciplinar sobre os corpos foi, assim, fundamental para a edificação

da sociedade capitalista. “A revolução burguesa não foi simplesmente a conquista, por uma nova

classe social, dos aparelhos de Estado constituídos, pouco a pouco, pela monarquia absoluta, diz

Foucault. Ela também não foi simplesmente a organização de um conjunto institucional. A

revolução burguesa do século XVIII e início do século XIX foi a invenção de uma nova tecnologia

do poder, cujas peças essenciais são as disciplinas” (2001b:109). Esta nova tecnologia política

consiste essencialmente na passagem de um poder descontínuo tanto no tempo quanto no

espaço, que recai sobre pessoas ou grupos e que deposita sua eficiência no aspecto

ritualístico de seu exercício, para um poder contínuo e permanente, que incide sobre a

sociedade como um todo e cuja eficiência consiste na capacidade de se integrar aos

processos de produção, um modo de aumentar a eficiência política diminuindo o custo

econômico de seu exercício. O foco central desta tecnologia disciplinar foi o corpo, de

modo a compor o que Foucault denomina de “anátomo-política do corpo humano”. O que

rege, portanto, a análise foucaultiana do corpo sob o regime disciplinar é, como diz Maia

(1995), o desenvolvimento de toda uma nova economia/tecnologia de aproveitamento e

utilização de suas forças por meio da manipulação direta e precisa. Diz Foucault:

“O momento histórico das disciplinas é o momento em que nasce uma arte do corpo
humano, que visa não unicamente o aumento de suas habilidades, nem tampouco
aprofundar sua sujeição, mas a formação de uma relação que no mesmo mecanismo o
torna tanto mais obediente quanto é mais útil, e inversamente. Forma-se então uma
política das coerções que são um trabalho sobre o corpo, uma manipulação calculada de
seus elementos, de seus gestos, de seus comportamentos. O corpo humano entra numa

                                                
27 Segundo Foucault (1987), é somente a partir deste investimento político-disciplinar sobre os
corpos que emerge a chamada força de trabalho que, neste sentido, é uma criação das técnicas
disciplinares, sendo um dos primeiros “objetos” socializados pelo capitalismo nascente, em fins do
século XVIII.
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maquinaria de poder que o esquadrinha, o desarticula, o recompõe. Uma ‘anatomia
política’, que é também igualmente uma ‘mecânica do poder’, está nascendo; ela define
como se pode ter domínio sobre o corpo dos outros, não simplesmente para que façam o
que se quer, mas para que operem como se quer, com as técnicas, segundo a rapidez e a
eficácia que se determina. A disciplina fabrica assim corpos submissos e exercitados,
corpos ‘dóceis’” (1987:127).

Todas estas características fazem da disciplina do século XVIII algo distinto da

escravidão, já que não há apropriação dos corpos, bem como da domesticidade, da

vassalagem, do ascetismo monástico e tantos outros regimes de controle em que o corpo

aparece como objeto de poderes limitantes. Trata-se de algo específico da sociedade

burguesa moderna.

Verdade, sexualidade e poder

Foucault, no entanto, não se detém ao sistema penal para investigar o poder

moderno, bem como a forma de incidência deste sobre o corpo. Em 1976, ele diversifica

esta investigação com a publicação do primeiro volume de História da sexualidade, cujo

subtítulo, A vontade de saber, já sugere o entrelaçamento de interesses em questão. Mais

que uma crônica dos comportamentos de época, Foucault procura traçar o fio que liga

sexo, verdade28 e poder, mostrando que aquele se tornou, junto com o devir da espécie, o

núcleo onde se aloja a verdade que constitui o sujeito moderno. Isto significa que o sexo é

menos um alvo de investimentos repressivos dos quais, a partir de certo momento,

deveríamos nos libertar, é mais um campo de saber que não pára de nos inquirir,

interrogar, registrar, institucionalizar, fazendo da sexualidade um dispositivo que é, ao

                                                
28 Como sinalizamos anteriormente, a verdade, ou os regimes de verdade em sua ligação com os
processos de subjetivação, é de fato a questão que perpassa a obra de Foucault desde suas
investigações acerca dos saberes e sua relação com os mecanismos de poder. A grande pergunta
para Foucault é: o que fez com que toda cultura ocidental passasse a girar em torno da obrigação
da verdade, sob várias formas diferentes? Por jogo de verdade Foucault entende um conjunto de
regras ou procedimentos que conduzem a um certo resultado que é considerado verdadeiro,
correto, válido. Pensando os jogos de verdade como construções, Foucault quer mostrar que as
categorias de verdade estão relacionadas a certas práticas sociais e de poder, que permitiram sua
emergência e integração em um campo institucional. Assim, para ele, a verdade não é a
recompensa dos espíritos-livres que souberam se libertar, mas algo intrínseco às relações de poder.
Por esta razão, “não se trata de libertar a verdade de todo sistema de poder – o que seria quimérico na
medida em que a própria verdade é poder – mas de desvincular o poder da verdade das formas de hegemonia
(sociais, econômicas e culturais) no interior das quais ela funciona no momento” (1985c:14).
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mesmo tempo, uma ferramenta de poder e um instrumento de subjetivação do homem

burguês.

Tal idéia se coloca em desacordo com a chamada “hipótese repressiva”, segundo a

qual, até o século XVII, teria havido um regime de liberalidade nos costumes sexuais,

substituído, a partir do século XIX, pela onda moralista do período vitoriano. Assim, a

repressão teria sido a dinâmica fundamental de ligação entre poder, saber e sexualidade

desde a época clássica29, regime do qual estaríamos, mesmo que timidamente, nos

libertando. Esta libertação, por sua vez, só seria possível por meio da transgressão das

leis, da suspensão das interdições, da irrupção da palavra, da restituição do prazer ao real,

enfim, de uma nova economia dos mecanismos de poder. Haveria, portanto, uma

dimensão política que elevaria a sexualidade livre à condição de obstáculo da ordem

social burguesa, que nela veria um gasto excessivo e desnecessário de energias humanas

desviadas dos fins produtivos30.

Foucault, porém, lança uma suspeita baseada na percepção de que a hipótese

repressiva se faz acompanhar por um discurso destinado a dizer a verdade sobre o sexo,

vinculando-o à subversão e à felicidade, com vistas a promover efeitos reais na sociedade.

Diz ele:

“Um espírito cuidadoso indagaria talvez se tantas precauções para atribuir à história do
sexo um patrocínio tão considerável não trazem consigo traços de antigos pudores: como
se fosse preciso nada menos do que essas correlações valorizantes para que tal discurso
pudesse ser proferido ou aceito” (1985a:12).

Intriga-o uma sociedade que, ao mesmo tempo em que proíbe o sexo, multiplica os

discursos31 sobre ele, uma sociedade que “há mais de meio século se fustiga ruidosamente por

                                                
29 Por “época clássica”, Foucault designa os séculos XVII e XVIII, muito embora o termo seja
questionável na medida em que compreende apenas parcialmente a cultura desse período, que,
por exemplo, engloba igualmente o barroco. Assim, mais que uma referência histórica, Foucault
refere-se ao “tempo da representação - no sentido cartesiano: a comunicação imediata entre a representação e
o ser, o fato de que o ser vai-se anunciando imediatamente na representação cuidadosamente percorrida pelo
método” (Lebrun In RIBEIRO, 1985).
30 Estas idéias teriam permitido a alguns arriscar relacionar revolução e prazer ou revolução e
felicidade, bem como a vislumbrar um novo corpo, supostamente livre de tais interdições. A
grande referência de Foucault aqui é, sem dúvida, Wilhelm Reich, a quem ele toma por
representante desta corrente. A crítica de Foucault a Reich será analisada no último capítulo.
31 Foucault reconhece, porém, ter havido uma depuração do vocabulário com novas regras de
decência, restrições de lugar, de situação, bem como dos interlocutores. “Mas o essencial é a
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sua hipocrisia, fala prolixamente de seu próprio silêncio, obstina-se em detalhar o que não diz,

denuncia os poderes que exerce e promete liberar-se das leis que a fazem funcionar” (1985a:14). É

exatamente este aparente paradoxo que desperta em Foucault a desconfiança em relação à

sexualidade como parte de um novo dispositivo de poder.

Baseando-se nas instâncias de produção de discursos, saberes e poderes – que

caracteriza seu método de trabalho investigativo – Foucault busca desvelar esta vontade

de saber que a partir de um certo momento se disseminou com considerável força no

Ocidente, trazendo em seu discurso a idéia de que vivemos sob um regime repressivo que

necessita, em prol de nossa felicidade, ser rompido sob os cuidados de um saber

verdadeiro. Sua questão, portanto, é menos se somos ou não reprimidos, e mais por que

insistimos tanto na idéia de que o somos.

Contra a hipótese repressiva, Foucault, então, levanta três dúvidas: uma histórica, se

teria havido de fato um regime repressivo em relação ao sexo cujo início remete ao século

XVII; outra histórico-teórica, se seria a repressão (censura, interdição e negação) a

dinâmica própria através da qual o poder opera em nossa sociedade; e uma última,

histórico-política, se o discurso que condena a repressão teria um papel de se opor a ela,

como um contra-poder, ou se, ao contrário, faria parte daquilo que denuncia com o intuito

de apenas disfarçar-lhe a ação e tornar o poder mais sutil.

Segundo ele, já em fins do século XVI, início do XVII, havia um discurso unitário

sobre o sexo, na verdade sobre a carne, de modo que desde a Idade Média os homens têm

sido estimulados a falar sobre seu sexo. Isto colocaria a confissão32 entre os rituais mais

importantes na produção de verdade nas sociedades ocidentais. Um dos argumentos de

Foucault para refutar a tese repressiva é, assim, de natureza cronológica. As técnicas

relativas ao dispositivo da sexualidade remontam, na sua origem, às práticas de

penitência do cristianismo medieval, ou antes, à confissão obrigatória e aos métodos do

                                                                                                                                                   
multiplicação dos discursos sobre o sexo no próprio campo do exercício do poder: incitação institucional a
falar do sexo e a falar dele cada vez mais; obstinação das instâncias do poder a ouvir falar e a fazê-lo falar ele
próprio sob a forma da articulação explícita e do detalhe infinitamente acumulado” (1985a:22). Não se fala
menos de sexo; fala-se dele de outra maneira com vistas a novos efeitos.
32 Por confissão entende-se o ritual de um discurso em que o sujeito que fala coincide com o sujeito
do enunciado e que ocorre perante um outro que não é um qualquer, mas aquele que requer a
confissão para julgar, punir, perdoar, consolar; uma relação de poder cujos efeitos se dão



91

ascetismo, do exercício espiritual e do misticismo do século XIV. A cronologia dos fatos

relativos à sexualidade não corresponde à cronologia propriamente repressiva.

Foucault não quer dizer com isto que a sexualidade do século XIX seja uma mera

continuidade da confissão da carne do século XVI. O discurso, ainda de origem cristã e

efeito eminentemente privado, que ele chama de “tecnologia tradicional da carne”, sofre

uma importante inflexão pela emergência da Reforma e, posteriormente, do catolicismo

tridentino – muito embora um certo paralelismo entre os métodos católico e protestante

do exame da consciência e da direção pastoral ainda se mantivesse. Um novo discurso se

intensifica com vistas a efeitos de deslocamento, reorientação e modificação do desejo,

escapando às instituições eclesiásticas. Paralelamente a isto, o antigo dispositivo da

aliança, baseado no matrimônio, no parentesco, na distribuição de nomes e bens, começa

paulatinamente a perder força. A emergência do problema da população, que Foucault

considera uma das grandes novidades nas técnicas de poder neste período33, fecha um

circuito que confere ao sexo uma dimensão política, subtraindo-o do domínio

predominantemente religioso-moral e passando-o para a esfera do interesse público. A

idéia geral era a de que uma nação, para ser próspera e rica, deveria ser populosa e isto,

pela primeira vez, passava a ser visto sob a ótica do comportamento sexual. Assim, já no

século XVIII, nasce uma incitação política, econômica e técnica sobre o sexo, sob a forma

de análise, contabilidade e classificação, fazendo com que questões como natalidade,

morbidade, crescimento e saúde se tornem assunto de Estado.

Para a apreensão público-estatal da sexualidade, é preciso construir saberes,

discursos e práticas que permitam seu gerenciamento. Uma nova forma de controle dos

comportamentos, que não é mais o julgamento moral e sim sua administração

normativa34, começa a se consolidar, inserindo a sexualidade em um sistema de utilidade.

                                                                                                                                                   
exatamente naquele que confessa. Este tema é retomado por Foucault nos dois volumes finais de
História da sexualidade.
33 “A descoberta da população é, ao mesmo tempo em que a descoberta do indivíduo e do corpo adestrável, o
outro grande núcleo tecnológico em torno do qual os processos políticos do Ocidente se transformaram”
(FOUCAULT, 2001a:1012).
34 Se, até o final do século XVIII, a regulação das práticas sexuais se dava por meio de três códigos
explícitos, todos eles centrados nas relações matrimoniais, a saber, o direito canônico, a pastoral
cristã e a lei civil, a partir do século XIX, ocorrem duas mudanças principais: a monogamia
heterossexual assume ares de regra de normalidade – o que lhe confere maior discrição e silêncio –
e estabelece-se todo um novo discurso em torno de sexualidades periféricas, como, por exemplo,
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Novas instâncias e mecanismos de controle se abatem sobre o sexo, em substituição ao

velho poder eclesiástico. O antigo discurso unitário da carne se transforma, no século

XVIII, em uma multiplicidade de discursos racionais, patrocinados pela ciência, da

biologia à política, passando pela demografia, medicina, psiquiatria, psicologia e filosofia.

Ocorre, portanto, não somente um acréscimo discursivo sobre o sexo como ainda uma

diversificação deste discurso, o que significa dizer que, diferentemente da hipótese

repressiva, não ocorreu um silenciamento sobre o sexo, mas uma proliferação de

discursos a seu respeito. A partir de então, “(...) a conduta sexual na população é tomada, ao

mesmo tempo, como objeto de análise e alvo de intervenção; passa-se das teses maciçamente

populacionistas da época mercantilista, às tentativas de regulação mais finas e bem calculadas, que

oscilarão, segundo os objetivos e as urgências, em direção natalista ou antinatalista”

(FOUCAULT, 1985a:29).

A tarefa deste saber científico era jogar luz sobre o suposto desconhecimento que até

então se tinha em relação ao sexo, tornando-o um objeto de conhecimento passível de ser

administrado. Eis o ponto crucial para Foucault. Afinal, para se afirmar um

desconhecimento de algo é preciso julgar haver sobre ele um verdadeiro conhecimento.

Só se pode falar em esquivas do sexo se se constrói, em contraponto, uma verdade a seu

respeito. É, portanto, em nome de uma ciência sobre o sexo, diz Foucault, que se institui

uma nova forma de confissão:

“Em ruptura com as tradições da ars erotica35, nossa sociedade constituiu uma scientia
sexualis. Mais precisamente, atribuiu-se a tarefa de produzir discursos verdadeiros sobre
o sexo, e isto tentando ajustar, não sem dificuldade, o antigo procedimento da confissão às
regras do discurso científico. A scientia sexualis, desenvolvida a partir do século XIX,
paradoxalmente, guarda como núcleo o singular rito da confissão obrigatória e exaustiva,
que constituiu, no Ocidente cristão, a primeira técnica para produzir a verdade do sexo.
Desde o século XVI, esse rito fora pouco a pouco desvinculado do sacramento da
penitência e, por intermédio da condução das almas e da direção espiritual – ars artium –

                                                                                                                                                   
em relação às crianças – cuja sexualidade era indiferente até então – ou, ainda, aos loucos e aos
criminosos. Uma sexualidade “normal” se regula cada vez mais a partir de e em contraposição a
elas, estabelecendo a conduta padrão socialmente requerida.
35 Segundo Foucault (1987), há historicamente duas formas de se produzir a verdade do sexo: uma
arte erótica, cuja verdade é extraída do próprio prazer, marcada pela discrição necessária a seu
efeito de reverberação tanto no corpo como na alma; e uma ciência sexual, marcada por
procedimentos de ordenação em busca de uma total revelação. Ao optarmos por uma ciência
sexual, diz ele, construímos uma lógica, mais que uma física do sexo.
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emigrou para a pedagogia, para as relações entre adultos e crianças, para as relações
familiares, a medicina e a psiquiatria” (1985a:66-7).

Foucault nos mostra, assim, que desde a penitência cristã até hoje o sexo tem sido o

objeto privilegiado de confissão. A diferença é que, saindo do domínio da Igreja, ela

perdeu seu caráter de penitência, passando para o domínio de procedimentos científicos

como, por exemplo, o exame clínico empregado pela medicina ou, posteriormente, pela

psicanálise. Diante disto, ocorre um duplo processo interligado: nos obrigamos a dizer a

verdade e necessitamos que nos digam a nossa verdade, isto é, a verdade oculta que se

revela a nós por meio de alguém que detém os códigos de seu deciframento. Ora, é este

jogo que constituiu, lentamente, desde há vários séculos, um saber do sujeito, “(...) saber

não tanto sobre sua forma, porém daquilo que o cinde; daquilo que o determina, talvez, e sobretudo

o faz escapar de si mesmo” (FOUCAULT, 1985a:68). O objetivo é incitar o sujeito a falar de si,

sua intimidade, como forma de estabelecer sobre ele “verdades” que, por um lado, melhor

permitam administrar sua vida e que, por outro, o esquadrinham e o constituem,

inserindo-o propositivamente no conjunto dos novos mecanismos de poder. Neste

sentido, o sexo foi um grande significante universal criado artificialmente pelo dispositivo

da sexualidade. Ele nos dá acesso à nossa própria inteligibilidade, à totalidade do nosso

corpo, à nossa identidade. Ele produz sentido e nos define entre o todo da pulsão e o

particular da história pessoal.

Foucault responde então às últimas duas indagações relacionadas à hipótese

repressiva: nem houve censura, interdição e negação quanto à sexualidade; nem o

discurso anti-repressivo se coloca fora da dinâmica própria do poder, mas, ao contrário,

acaba por servir àquilo a que se propõe combater. Para Foucault, portanto, é preciso

abandonar a idéia de que as sociedades industriais modernas inauguraram um período de

repressão do sexo em oposição a outro, supostamente mais liberal, bem como a de que tal

medida estaria a serviço da estratégia de dominação política da burguesia. Ao invés disto,

ocorreu, na verdade, a proliferação de novos discursos e saberes sobre o sexo, e não com o

intuito de reprimi-lo, mas de administrá-lo cientificamente em torno da multiplicação de

prazeres específicos e de sexualidades heréticas que têm balizado os processos modernos

de subjetivação, inscrevendo-o em um novo campo de poder.
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A afirmação do corpo burguês

Além do mais, diz Foucault, se a tese repressiva estivesse correta, a repressão

deveria recair mais sobre as classes trabalhadoras do que sobre a burguesia. No entanto, o

alvo privilegiado do novo discurso sobre o sexo foi exatamente a família burguesa. As

camadas populares, diz Foucault, escaparam por muito tempo do dispositivo da

sexualidade, ficando ainda submetidas principalmente ao dispositivo das alianças. A

burguesia não se importava com o sexo do proletariado e sequer lhe reconhecia um corpo.

É somente no final do século XIX que, segundo Foucault, podemos falar em uma

sexualidade relativa às camadas mais pobres36.

Neste sentido, devemos ver no dispositivo da sexualidade menos um movimento de

restrição do corpo alheio do que de afirmação de um corpo próprio em torno das noções

de vida e saúde. Isto diz respeito ao empenho da burguesia em estabelecer uma distinção

frente às demais classes, atribuindo a si própria uma identidade, construindo um corpo

específico, um “corpo de classe”, com uma saúde, uma higiene, uma descendência, uma

raça próprias. Se outrora a nobreza se diferenciou pelo sangue, isto é, pelas alianças

ascendentes, a burguesia o faz agora pela descendência, em torno da saúde de seu

organismo37. Sobre isto, diz Foucault:

“Parece, justamente, não se tratar, aqui, de um ascetismo e, em todo o caso, de uma
renúncia ao prazer ou de uma desqualificação da carne; ao contrário, de uma
intensificação do corpo, de uma problematização da saúde e de suas condições de
funcionamento; trata-se de novas técnicas para maximixar a vida. Ao invés de uma
repressão do sexo das classes a serem exploradas, tratou-se, primeiro, do corpo, do vigor,
da longevidade, da progenitura e da descendência das classes que ‘dominavam’. Foi nelas
que se estabeleceu, em primeira instância, o dispositivo de sexualidade como nova
distribuição dos prazeres, dos discursos, das verdades e dos poderes. Deve-se suspeitar,
nesse caso, de auto-afirmação de uma classe e não de sujeição de outra: uma defesa, uma
proteção, um reforço, uma exaltação, que mais tarde foram estendidos aos outros, como
meio de controle econômico e de sujeição política. Nesse investimento sobre o próprio

                                                
36 Isto se deu em três etapas: no fim do século XVIII, em torno do problema da natalidade; por volta
de 1830, tomando a organização familiar como instrumento de sujeição do proletariado urbano;
finalmente, no fim do século XIX, por força do controle judiciário e médico das perversões em
defesa da sociedade.
37 “É, sem dúvida, preciso admitir que uma das formas primordiais de consciência de classe é a afirmação do
corpo; pelo menos, foi esse o caso da burguesia no decorrer do século XVIII; ela converteu o sangue azul dos
nobres em um organismo são e uma sexualidade sadia; compreende-se porque levou tanto tempo e opôs tanta
resistência a reconhecer um corpo e um sexo nas outras classes – precisamente naquelas que explorava”
(FOUCAULT, 1985a:119).
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sexo, por meio de uma tecnologia de poder e saber inventada por ela própria, a burguesia
fazia valer o alto preço político de seu próprio corpo, de suas sensações, seus prazeres, sua
saúde, sua sobrevivência. Em todos esses procedimentos, não isolemos o que pode haver de
restrições, pudores, esquivos ou silêncio, referindo-os a alguma interdição constitutiva, ou
recalque, ou instinto de morte. É um agenciamento político da vida, que se constituiu,
não através da submissão de outrem, mas numa afirmação de si. E longe de acreditar ser
de seu dever amputar o corpo de um sexo inútil, desgastante e perigoso, já que não estava
voltado exclusivamente para a reprodução, pode-se dizer, ao contrário, que a classe que se
tornava hegemônica no século XVIII se atribuiu um corpo para ser cuidado, protegido,
cultivado, preservado de todos os perigos e de todos os contatos, isolado dos outros para
que mantivesse seu valor diferencial; e isso outorgando-se, entre outros meios, uma
tecnologia do sexo” (1985a:116-7). [grifo nosso]

A ascensão social da burguesia é, assim, acompanhada por uma valorização do

corpo, porém, não pelo seu aspecto mercantil, como a força de trabalho do proletariado,

mas pelo que podia representar política, econômica e historicamente para o presente e

para o futuro enquanto projeto físico de preservação de classe. Esta valorização marca um

novo tipo de investimento político sobre o corpo que não é a disciplina anteriormente

investigada por Foucault. Enquanto a disciplina se espalha como tecnologia política geral

– particularmente importante na formação da classe trabalhadora –, a valorização do

corpo e da sexualidade saudável surge como investimento de distinção e afirmação social

e política da burguesia. A vida ganha um forte investimento político.

Este imaginário do corpo saudável se altera, porém, no final do século XIX. A partir

de então, a burguesia redefine seu corpo e sua sexualidade de modo a traçar uma nova

linha de demarcação em relação às demais classes. Entra agora em cena a interdição e a

repressão tem aí seu ponto de origem, recobrindo todo o dispositivo da sexualidade. Por

um lado, a burguesia procura submeter a sexualidade à lei, afirmando que somente é

sexualidade porque submetida à lei. Por outro, para manter sua diferenciação, cria

mecanismos de compensação que permitem eliminar os efeitos patogênicos desta

interdição, momento exato em que surge a psicanálise, diz Foucault38. A diferenciação

social passa a se dar pela intensidade da repressão, não mais pela qualidade sexual do

corpo e, mais uma vez, é a burguesia quem detém esta técnica.

                                                
38 Ao mesmo tempo, inicia-se uma caçada às práticas incestuosas, bastante comuns no campo e em
alguns redutos da cidade (desde o século XVIII, a proximidade física e a afetividade eram
estimuladas nas famílias). O pai é erigido à condição de amor obrigatório, mas, se se torna amante,
é proscrito e punido pela lei. Coube à psicanálise resolver este dilema dentro de limites aceitáveis.
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Isto significa, é importante frisar, que houve sim um período de repressão sexual

mais acentuado em fins do século XIX. O próprio Foucault o reconhece, embora, por

vezes, pareça esquecer-se disto, tamanha a ênfase no combate à hipótese repressiva. Este,

porém, não é, ao nosso ver, o cerne da questão. O que importa a Foucault neste momento

é menos a repressão sexual em si e mais o que ela implica em termos de dinâmica das

relações de poder. A hipótese repressiva reafirma uma concepção de poder que recai no

modelo jurídico que Foucault combate, como algo que apenas obstaculiza e cerceia. Ou

seja, é de poder, mais que de sexualidade, que fala Foucault aqui, como lembra Revel ao

dizer que “o tema da sexualidade aparece em Foucault não como um discurso sobre a organização

fisiológica do corpo, nem como um estudo do comportamento sexual, mas como o prolongamento de

uma analítica do poder” (2005:80). Do mesmo modo que se valeu do sistema carcerário, em

Vigiar e punir, para investigar a sociedade disciplinar, Foucault toma a sexualidade (e sua

repressão) como eixo diretivo para analisar o poder moderno em A vontade de saber, um

poder que atua de modo positivo, produzindo saberes, corpos e subjetividades, mais que

cerceando e reprimindo. O que importa a Foucault é mostrar que a repressão não é a

dinâmica própria através da qual o poder moderno opera. Ela é um ingrediente do poder,

não seu intuito final; parte de um dispositivo maior, mais amplo e mais antigo. Seu

combate, longe de se constituir em algo subversivo, reforça os mecanismos de poder

porque se insere no mesmo dispositivo que faz da sexualidade o campo central de

inscrição da verdade sobre o sujeito moderno. Como exemplo, Foucault toma a repressão

sexual infantil. Ela não foi o objetivo principal do poder político, como se o capitalismo

alguma vez tivesse visto na masturbação das crianças uma ameaça aos seus planos de

acumulação, mas uma conseqüência decorrente de investimentos de poder sobre a

infância. E isto, pelo simples fato de que a burguesia não se interessa pela sexualidade

infantil, como não se interessa pelos loucos, pelos delinqüentes ou pelos trabalhadores; a

burguesia se interessa pelo poder, fazendo uso dos mecanismos de exclusão, controle,

punição e toda uma “micro-mecânica” política que representam alguma utilidade social e

econômica. Para o filósofo, portanto, a sexualidade não é fundamentalmente aquilo de

que o poder tem medo, mas aquilo através do que ele se exerce.
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Bio-poder e população

Assim, em continuidade com a idéia de que o poder moderno passa menos pela lei39

do que pela norma, Foucault aponta para a emergência, a partir da segunda metade do

século XVIII, especialmente na Inglaterra, de um tipo de poder que, apoiando-se na

ciência, em especial nas ciências naturais, e fazendo uso de mecanismos contínuos,

reguladores e corretivos, busca administrar comportamentos relativos às populações, que,

como dissemos acima, surgem neste momento como a grande novidade no que concerne

aos dispositivos de poder40.

Até o século XVII, período marcado pelo cameralismo e pelo mercantilismo, a

população aparecia não só como um traço positivo na contabilidade do poder soberano,

mas também como um importante elemento no interior de sua dinâmica, constituindo-se,

ao lado da extensão territorial e da riqueza em ouro, em um dos elementos que lhe

conferiam prestígio. Ela era vista como força produtiva que condicionava as demais,

fornecendo braços tanto para a agricultura como para a manufatura. Isto fazia parte

daquilo que havia de mais tradicional na maneira de se conceber a população.

O século XVIII, porém, marca uma mudança. A partir de então a população ganha

um novo estatuto político – distinto daquele que a enquadrava como uma coleção de

sujeitos de direito ou de vontades submissas – que passa a relacioná-la a processos

naturais aos quais é necessário gerir. Segundo Foucault (2004a), três elementos

contribuem para este processo de “naturalização” da população: uma mudança na relação

entre o soberano e a população, que deixa de ser vista como a simples soma dos

indivíduos que habitam um território – matéria primitiva sobre a qual o soberano exerce

                                                
39 A lei não desaparece, é bom enfatizar, mas funciona cada vez mais como norma, pouco a pouco
integrando o sistema judiciário num contínuo de aparelhos cujas funções são sobretudo
reguladoras. “Uma sociedade normalizadora, diz Foucault, é o efeito histórico de uma tecnologia de poder
centrada na vida” (1985a:135).
40 Foucault reconhece que a preocupação com a população é anterior a isso, remetendo mesmo à
Antigüidade, mas é apenas no século XVIII que ela surge atrelada à tecnologia política. No que se
refere ao termo, o sentido antigo conferido à população era eminentemente negativo, como o
oposto do que em francês se denominava dépopulation, termo originário do latim depopulatio, que
significa devastação, destruição. Ou seja, o que se entendia por população era o movimento pelo
qual, após grandes desastres, como epidemias e guerras, se repovoava um território que havia se
tornado deserto. O sentido moderno do termo população, ao qual se refere Foucault, surge no
século XVIII, época em que se organiza em torno dela, de forma não mais esparsa e descontínua,
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sua ação segundo a lógica exclusiva da ordem e da lei – e se apresenta dependente de

variáveis como clima, riqueza, hábitos, valores reconhecidos etc, que não podem ser

mudadas por decretos41; a percepção de que a população é constituída de indivíduos

diferentes uns dos outros cujos comportamentos não são previsíveis, mas que têm no

desejo o elemento invariável através do qual todos vão agir (de modo que é a produção

do interesse coletivo pelo jogo dos desejos que marca a naturalidade da população e a

artificialidade possível dos meios para geri-la)42; por fim, a descoberta da população como

um conjunto de elementos no interior do qual se podem perceber contrastes e

regularidades, mesmo em situações acidentais, o que possibilita a entrada em cena de

novas técnicas de poder, distintas daquelas da lei.

O grande crescimento populacional, e o conseqüente risco que isto representava à

ordem social e política vigente, fez desta população um novo objeto de interesse político.

Descobre-se esta coisa capital de que o poder não se exerce apenas sobre os sujeitos (tese

monárquica segundo a qual há o soberano e os sujeitos), mas igualmente sobre uma

população, enquanto seres vivos regidos por leis biológicas, que apresenta aspectos

próprios e regulares como natalidade, mortalidade, taxas e incidências etc. Com isto, os

governos se dão conta de que a equação recursos-população não pode mais ser enfrentada

exclusivamente por métodos coercitivos que buscam conter o crescimento populacional. É

preciso métodos racionais, de modo que a população vai surgindo como um objeto

passível de manejo por meio de elementos controláveis, garantidos pelos novos saberes

                                                                                                                                                   
mas sistemática, um conjunto de saberes diretamente relacionados ao seu controle, perfazendo,
deste modo, uma tecnologia de poder.
41 Não que esta natureza seja impenetrável pelo poder, mas que para acessá-la é preciso lançar mão
de técnicas aclaradas, refletidas, analíticas e calculadas que irão incidir sobre todo um conjunto de
fatores aparentemente distantes do comportamento imediato da população. Assim, é toda uma
outra técnica que se desenha. É esta “naturalidade penetrável” da população que faz com que,
segundo Foucault, se instaure no século XVIII uma mutação muito importante na organização e na
racionalização dos métodos de poder.
42 Isto assenta o exercício do poder político sobre um elemento totalmente novo, na medida em que
representa o oposto da velha concepção ético-jurídica do governo e do exercício da soberania.
Lembra Foucault que na teoria da soberania, tanto em Hobbes como em Rousseau, o soberano era
aquele capaz de dizer não aos desejos individuais, sendo que o grande problema era saber como
esta negação poderia ser legitimada e assentada na vontade dos indivíduos. A questão posta pelo
pensamento econômico-político é, ao contrário, como dizer sim ao desejo dos indivíduos, matriz de
toda filosofia utilitarista que, segundo Foucault, foi o instrumento teórico que sustentou esta
novidade à época do governo das populações.
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científicos, da demografia à sociologia das massas, passando pela criminologia, pela

eugenia e, especialmente, pela medicina social43. O conceito político de população surge,

portanto, por força da explosão demográfica do século XVIII.

Vemos que, se o sexo é o eixo central em torno do qual giram novos investimentos

políticos sobre a população, o foco destes investimentos ultrapassa-o em muito,

abrangendo a noção de vida como um todo. Trata-se, assim, de um poder que não se volta

mais em direção à morte44, como no caso da lei, mas busca a distribuição dos vivos em um

domínio de valor e utilidade. Como diz Foucault, “(...) A velha potência da morte em que se

simbolizava o poder soberano é agora, cuidadosamente, recoberta pela administração dos corpos e

pela gestão calculista da vida” (1985a:131). Foucault fala então em um bio-poder, que marca

a passagem da reflexão política de categorias jurídicas a biológicas.

Para gerenciar a vida, investimentos na saúde se fizeram necessários como forma de

preservação da população, o que significou interferir nos hábitos e nos comportamentos

familiares das pessoas45, bem como na ordem e limpeza das cidades. Uma série de

técnicas médico-criminológicas de natureza asséptica, em especial o controle das doenças

                                                
43 Foucault (1985c; 2001a) fala em uma medicina social que se estabelece em três etapas: primeiro,
uma medicina de Estado que se desenvolve na Alemanha. É lá que surge, em 1779, o primeiro
grande programa sistemático de saúde pública para o Estado moderno, marco do cuidado com a
vida que se tornou, no final do século XVIII, um dever estatal. Segundo, uma medicina urbana que
ganha força na França, ainda no século XVIII. Por fim, uma medicina da força de trabalho, na
Inglaterra, já no século XIX, que, de todas, foi a que vingou como forma de controle dos corpos das
populações pobres.
44 Por muito tempo, uma das características do poder soberano era o direito de vida e morte. Isto
porque o tipo de poder que se exercia era o de se apropriar de parte das riquezas, do tempo, dos
corpos e, no limite, culminava com a supressão da própria vida. Com as transformações levadas a
cabo pelo capitalismo isto vai paulatinamente mudando. O poder deixa de operar pela subtração e
o direito de morte desloca-se para um poder de vida. É em torno dela, de seu gerenciamento, do
investimento maciço tomando-a como objeto privilegiado, que o poder passa a se organizar na
sociedade capitalista, mesmo que as conseqüências sejam, não raro, igualmente mortais
(DELEUZE, 2005).
45 Se a família era o modelo de governo até então, com o advento da população e na medida em que
esta apresenta características estatísticas próprias, a família perde tal função, embora ainda
mantenha um importante papel, porém, não mais como modelo – que passa à população – e sim
como instrumento. É a ela que o governo vai recorrer para controlar a população que surge, então,
como objetivo final (melhorar sua reprodução, sua vida e saúde). Ou seja, a regulação do corpo
social deu-se por meio de novos princípios de regulação doméstica, sendo a medicalização dos
corpos a medida principal para este controle, sobretudo em se falando de corpos campesinos que
inchavam as cidades. Quanto a isto, diz Turner que “a  família se transformou em um lugar no qual os
indivíduos eram formados e instruídos pelas novas ciências do lar (...)” (1989:202), convertendo-se no
espaço da racionalização e do ascetismo pessoal.
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e dos contágios por meio de procedimentos médico-sanitários, campanhas públicas e a

exclusão dos degenerados e criminosos é, então, posta em prática. Inaugura-se uma forma

racional de controle dos corpos humanos, dando início à sua institucionalização por meio

de estatísticas demográficas, internações hospitalares, taxonomias, quadros, exames,

investigações, mostras e censos, o que representa uma importante mudança de foco do

poder: fazendo uso de processos reguladores de intervenção e controle, o bio-poder

inaugura uma nova instância de incidência, que não é mais o corpo do indivíduo, como

no caso das disciplinas, mas o corpo coletivo da população. Tal como aquelas, a

administração coletiva dos corpos encontra-se estreitamente ligada às transformações

econômico-tecnológicas que se dão neste período e foram fundamentais para o advento

do capitalismo. Como diz Foucault, “sem a menor dúvida, [o bio-poder] foi elemento

indispensável ao desenvolvimento do capitalismo, que só pôde ser garantido à custa da inserção

controlada dos corpos no aparelho de produção e por meio de um ajustamento dos fenômenos de

população aos processos econômicos” (1985a:132).

O poder produtivo e os corpos

Vemos que, em obras como Vigiar e punir e A vontade de saber, Foucault apresenta

uma nova leitura do poder na sociedade moderna. Fugindo à perspectiva clássica que o

restringe aos fundamentos da lei e da soberania e cuja dinâmica se dá em torno de uma

estratégia geral de dominação, o filósofo aponta para a emergência de práticas e

procedimentos concreto de poder, perguntando pela sua mecânica, o que abre espaço

para acontecimentos que até então tinham ficado à margem das análises políticas. Ao

invés dos grandes movimentos histórico-cronológicos, Foucault investe em micropráticas

políticas, desvelando as reações de poder lá onde elas se dão, no interior das instituições,

sobre os indivíduos e por meio deles, de seus corpos, repercutindo nos gestos e nos

comportamentos, promovendo formas de subjetivação, produzindo saberes.

Desta inovadora perspectiva de análise podemos retirar certas características que

diferenciam o poder na concepção foucaultiana. Uma delas é a que o concebe não como

um vetor único, algo que emane de um ponto central e fixo a partir do qual se prolongaria

para todos os meandros da sociedade, mas como um feixe de forças que perpassa a
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sociedade em todas as suas direções. Com isto, Foucault busca deslocar o problema do

poder da esfera privilegiada do Estado, tão cara à ciência política46. O Estado, para ele,

não detém a prerrogativa de centro constituidor das relações de poder. E isto porque as

relações de poder preexistem ao Estado, de modo que “a unidade estatal é, no fundo,

secundária em relação a esses poderes regionais e específicos, os quais vêm em primeiro lugar”

(FOUCAULT, 2001a:1006). O filósofo, por assim dizer, inverte a direção do

funcionamento do poder e mostra, por meio de uma análise ascendente47, como os

múltiplos poderes se dão a partir de “baixo”, de seus efeitos mais concretos e pontuais,

procurando reconstituir determinadas práticas que, uma vez socialmente instituídas,

passam a interessar às grandes organizações do poder global.

Foucault, porém, não ignora o Estado. Ele o coloca no interior de um “sistema de

poderes” que, no entanto, o ultrapassa e sem o qual nem mesmo poderia existir. Diz ele:

“(...) uma das primeiras coisas a compreender é que o poder não está localizado no
aparelho de Estado e que nada mudará na sociedade se os mecanismos de poder que
funcionam fora, a baixo, ao lado dos aparelhos de Estado a um nível muito mais
elementar, quotidiano, não forem modificados” (1985c:149-50).

Neste sentido, a teoria do Estado e a análise de seus aparelhos estariam muito longe

de esgotar o campo de exercício e funcionamento do poder, tal como Foucault o concebe.

O que ele busca, na verdade, é articular os mecanismos gerais e os efeitos de conjunto com

a mecânica de poder que se expande por toda a sociedade, assumindo as formas mais

regionais e concretas, investindo em instituições, tomando forma em técnicas de

dominação, ao ponto mesmo de atingir aquilo que é mais concreto, os corpos dos

indivíduos. Isto não nos permite deduzir que haja uma relação mecânica entre estas duas

instâncias. Nada mais equivocado. Não há um prolongamento do poder central nas

                                                
46 A crítica aqui é endereçada particularmente ao marxismo, que concedeu ao Estado um papel
central no processo de dominação social, razão pela qual sua tomada constitui condição para a
revolução. A análise de Foucault nos permite deduzir que a tomada do Estado nem de longe
implicaria na destruição das relações sociais de poder. Ele mostrou isto em suas análises acerca da
instituição carcerária e do dispositivo da sexualidade. Pensar o poder a partir do Estado é, para ele,
render-se à concepção burguesa de poder que o privilegia enquanto fato jurídico. Foucault acredita
que esta idéia não se encontra em Marx, mas na social-democracia européia do final do século XIX
(Cf. Foucault, 2001a). Sobre outras possíveis críticas às concepções marxistas tradicionais
decorrentes das idéias de Foucault, cf. Escobar In RIBEIRO, 1985.
47 A análise descendente (dedutiva) é, segundo ele, sempre muito fácil de ser feita. Não que esteja
errada, diz Foucault, mas que é por demais simplificadora.
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esferas mais cotidianas, como se estas fossem uma mera extensão daquele. Trata-se de

algo com existência própria e formas específicas. Estão interligadas, mas guardam entre si

espaços de independência.

Assim, Foucault não nega a hierarquia do poder. A partir do momento que se trata

de uma relação desigual de forças, uma diferença de potencial, há de haver um “em cima”

e um “em baixo”. Ele reconhece também a capacidade que o Estado teve de centralizar o

poder, idéia que retomará com a noção da governamentalidade. É este, porém, com sua

consolidação enquanto Estado Nacional, que “captura” os focos de poder junto a seus

aparelhos. Ou seja, é o Estado que os concentra em torno de si, não de forma apriorística,

mas puramente histórica. O que o poder tem de fixo, repetitivo ou permanente é apenas o

“efeito de conjunto”, para usar a expressão de Deleuze (2005), que resulta do

encadeamento das multiplicidades móveis. Esta imobilidade é resultado de um

investimento permanente em busca de fixação, mantida a cada instante, e não sua

condição intrínseca.

O poder, portanto, não tem identidade para Foucault, de modo que não podemos

localizá-lo em instituições e aparelhos a priori. Ele é “efeito de uma multiplicidade de

correlações de forças imanentes ao campo em que se exercem, e constitutivas desse campo”

(Escobar In RIBEIRO, 1985:210), uma rede de dispositivos e mecanismos a que ninguém

escapa e do qual não existe exterior possível. O poder, como dissemos, se assemelha mais

a um feixe aberto de práticas e relações mais ou menos organizado que permeia a

sociedade em todas as direções, estabelecendo uma multiplicidade de poderes, como uma

maquinaria social. Trata-se, portanto, de algo móvel, fragmentado, dinâmico e, por vezes,

contraditório. “Deve se ter sempre em mente o reconhecimento de uma pluralidade de correlações

de forças – constitutivas das relações de poder – que atravessam todo o corpo social” (MAIA,

1995:89). Daí a expressão “microfísica do poder”, consagrada por Foucault.

Na obra que dedica a Foucault, Deleuze (2005) salienta que, para aquele, o poder é

essencialmente uma relação de forças, ou, como prefere dizer, toda relação de forças é

uma relação de poder. Isto significa que o poder não é nem uma forma (e, portanto, uma

relação de poder não é uma relação entre duas formas), nem opera no singular, mas
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sempre em relação a outras forças. “O poder, diz Deleuze, ao contrário [do saber48], é

diagramático: mobiliza matérias e funções não-estratificadas, e procede através de uma

segmentaridade bastante flexível. Com efeito, ele não passa por formas, mas por pontos, pontos

singulares que marcam, a cada vez, a aplicação de uma força, a ação ou reação de uma força em

relação às outras, isto é, um afeto como ‘estado de poder sempre local e instável’” (2005:81). Sob

esta perspectiva e contrariando a concepção jurídica, Foucault afirma que o poder não é

coisa que se possua ou que se encontre dele privado e, portanto, não se detém em

detrimento de outrem. Uma das idéias centrais acerca do poder em Foucault, segundo

Deleuze, é a de que o poder se exerce antes de se possuir.

Neste sentido, o poder é enfrentamento permanente, cujo modelo se aproxima mais

ao da guerra e se funda nas noções de tática e estratégia em busca de um ou mais

objetivos. A idéia de enfrentamento permanente introduz uma outra importante noção

que Foucault tem do poder, qual seja, a da resistência. Uma de suas teses principais é a de

que o poder produz resistências. Com isto, Foucault quer dizer que o poder jamais é uma

força única, absoluta, mas uma força hegemônica em meio a tantas outras que não cessam

de enfrentá-lo permanentemente. As resistências são sempre múltiplas e estabelecem com

o poder uma relação de enfrentamento complementar e não de exterioridade (Escobar In

RIBEIRO, 1985).

Portanto, para Foucault, não há um lugar da grande recusa,

“alma da revolta, foco de todas as rebeliões, lei pura do revolucionário. Mas sim
resistências, no plural, que são casos únicos: possíveis, necessárias, improváveis,
espontâneas, selvagens, solitárias, planejadas, arrastadas, violentas, irreconciliáveis,
prontas ao compromisso, interessadas ou fadadas ao sacrifício; por definição, não pode
existir a não ser no campo estratégico das relações de poder. Mas isso não quer dizer que
sejam apenas subproduto das mesmas, sua marca em negativo, formando, por oposição à
dominação essencial, um reverso inteiramente passivo, fadado à infinita derrota”
(1985a:91).

Ao contrário, Foucault aposta nelas como possibilidade de ruptura frente aos

poderes instituídos. Longe, porém, de se constituírem em uma unidade estável de

enfrentamento que se oporia homogeneamente ao poder, as resistências se apresentam

mais como pontos móveis e transitórios, descontínuos e fragmentários “que introduzem na

                                                
48 Há uma diferença de natureza entre ambos, o que não impede a ocorrência de capturas
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sociedade clivagens que se deslocam, rompem unidades e suscitam reagrupamentos, percorrem os

próprios indivíduos, recortando-os e os remodelando, traçando neles, em seus corpos e almas,

regiões irredutíveis” (1985a:92)49. Assim, as resistências a) não são anteriores, mas

coextensivas ao poder, não havendo anterioridade nem lógica nem cronológica – o par

resistência-poder não é o par liberdade-dominação; b) apresentam as mesmas

características do poder (inventividade, mobilidade etc); e c) tanto as resistências podem

fundar novas relações de poder como as relações de poder novas resistências. Com isto,

Foucault tenta escapar à idéia simplista de que o poder é sempre negativo e a resistência

sempre positiva. Estes valores podem se inverter (REVEL, 2005).

Por fim, uma última questão central acerca do poder em Foucault (que, segundo

Deleuze, teve forte influência de Nietzsche50) é a de que ele passa tanto por dominados

quanto por dominantes. Foucault rejeita a tese maniqueísta de um poder-dominação

decorrente de uma ação unilateral por meio da qual um indivíduo, grupo ou classe

simplesmente domine os demais. Trata-se menos de uma relação de oposição do que de

cumplicidade. Acerca disso, diz Deleuze:

“Um exercício de poder aparece como um afeto, já que a própria força se define por seu
poder de afetar outras forças (com as quais ela está em relação) e de ser afetada por outras
forças. Incitar, suscitar, produzir (ou todos os termos de listas análogas) constituem
afetos ativos, e ser incitado, suscitado, determinado a produzir, ter um efeito ‘útil’, afetos
reativos. Estes não são simplesmente a ‘repercussão’ ou o ‘reverso passivo’ daqueles, mas
antes o ‘irredutível interlocutor’, sobretudo se considerarmos que a força afetada não
deixa de ter uma capacidade de resistência” (2005:79).

Na medida em que o poder não é uma posse (de objeto ou lugar) e funciona de

modo difuso e múltiplo, ele não pode ser detido exclusivamente por um sujeito político,

seja ele individual ou coletivo. As relações de poder são ao mesmo tempo fruto de

objetivos precisos, intencionais e de composições que extrapolam qualquer escolha

particular. Não se deve, portanto, buscar sua racionalidade no grupo governante, mas em

                                                                                                                                                   
recíprocas, uma imanência mútua, diz Deleuze (2005).
49 Neste sentido, a revolução, para Foucault, seria uma “codificação estratégica” de pontos de
resistência existentes em escala micropolítica, do mesmo modo que a integração institucional das
relações de poder permitem a centralização do poder pelo Estado.
50 Além das questões relativas ao poder, outras importantes influências de Nietzsche sobre a obra
de Foucault seriam o desinteresse pela obra sistemática, o primado da relação sobre o objeto, o
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táticas bem específicas que se encadeiam até formar o que Foucault chama de

“dispositivos de conjunto”, o que resulta em uma lógica impessoal sem formuladores e

propagandistas51. O poder não é prerrogativa de uma classe ou grupo social52. É

importante frisar que Foucault não concebe classe social como um sujeito real pensante

que elabora estratégias de dominação. O que há para ele são objetivos que acabam por se

impor mediante mecanismos que seguem interesses específicos e que, uma vez

disseminados pela sociedade, mostram uma utilidade que acaba apreendida de forma

mais sistemática em proveito de interesses mais gerais no âmbito da produção econômica:

“Mas, se você me pergunta: esta nova tecnologia de poder historicamente teve origem em
um indivíduo ou em um grupo determinado de indivíduos que teriam decidido aplicá-la
para servir aos seus interesses e tornar o corpo social passível de ser utilizado por elas, eu
responderia: não. Estas táticas foram inventadas, organizadas a partir de condições locais
e de urgências particulares. Elas se delinearam por partes antes que uma estratégia de
classe as solidificasse em amplos conjuntos coerentes. É preciso assinalar, além disso, que
estes conjuntos não consistem em uma homogeneização, mas muito mais em uma
articulação complexa através da qual os mecanismos de poder procuram apoiar-se,
mantendo sua especificidade” (FOUCAULT, 1985c:221-2)53.

Vemos que a rejeição à teoria jurídica do poder leva Foucault a igualmente rejeitar, a

um só golpe, as duas principais vertentes do pensamento político moderno que avaliam o

poder dentro de um marco legal: o liberalismo e o marxismo. No primeiro caso, o poder

político é concebido de acordo com o modelo formal de procedimento de troca e da

economia de circulação de bens. No segundo, em termos de aparelho de Estado e

violência, radicalizando a crítica ao abuso no poder, não apenas como transgressão ao

                                                                                                                                                   
papel relevante da interpretação, a importância dos procedimentos estratégicos e mesmo o uso da
noção de genealogia (Cf. Marton In RIBEIRO, 1985).
51 Em um artigo em que dialoga com Gilles Deleuze, Foucault (1985c) se pergunta, afinal, quem
exerce o poder. Ele diz sabermos quem explora, quem detém o lucro, mas não quem o exerce. Não
são os governantes e a idéia de classe dirigente é muito vaga. Na verdade, diz ele, ninguém o
detém e o poder se exerce por toda parte onde se encontra e assume uma direção, embora ninguém
em particular a dê.
52 A alusão ao marxismo é evidente. Mais uma vez, porém, Foucault (2001a) afirma que este tipo de
dualismo, que freqüentemente opõe classe dominante à classe dominada no sentido de um poder
que se exclui, não se encontra em Marx.
53 E ainda: “Que uma classe se torne dominante, que ela assegure sua dominação e que esta dominação se
reproduza, estes são efeitos de um certo número de táticas eficazes, sistemáticas, que funcionam no interior de
grandes estratégias que asseguram esta dominação” (FOUCAULT, 1985c:252). Com isto, entendemos
que Foucault pretende conferir à questão do poder um estatuto de não subordinação em relação à
instância econômica.
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direito, mas o próprio direito como exercício legal da violência de um Estado repressor.

Aqui, o poder político é enfocado pela sua funcionalidade, a saber, a manutenção das

relações de produção e a dominação de classe através do Estado, também, em última

instância, encontrando sua razão de ser na economia. De um lado, o poder como direito;

de outro, o poder como violência. Foucault tenta mostrar que o poder não passa

necessariamente nem por um nível, nem por outro. Em seu lugar, ele evoca,

primeiramente, o modelo estratégico (e posteriormente o governamental) que confere ao

poder um estatuto produtivo que não apenas bloqueia e impede, mas que essencialmente

cria, incita, estimula. O poder moderno opera mais produtivamente:

“O que faz com que o poder se mantenha e que seja aceito é simplesmente que ele não pesa
só como uma força que diz não, mas que de fato ele permeia, produz coisas, induz ao
prazer, forma saber, produz discurso. Deve-se considerá-lo como uma rede produtiva que
atravessa todo o corpo social muito mais do que uma instância negativa que tem por
função reprimir” (FOUCAULT, 1985c:8).

A grande questão que direciona a reflexão foucaultiana do poder nos parece ser

justamente esta: ultrapassar a concepção repressiva, central à teoria da soberania, e

mostrar que, a partir da edificação da sociedade burguesa-capitalista, o poder assume

progressivamente um estatuto mais positivo. Se a essência do poder na sociedade feudal

foi, de fato, a negação, este já não seria mais o caso da sociedade burguesa moderna. Não

porque os homens se tornaram mais sensíveis ao sofrimento alheio, mas porque se trata

de uma nova lógica social. O que interessa ao poder moderno não é eliminar os homens,

obstaculizar sua atividade – exceção ao totalitarismo que marca um caso à parte. Em um

mundo essencialmente econômico é a lógica econômica que impera: extrair o máximo

possível das potencialidades humanas minimizando, igualmente ao máximo, suas

possibilidades de revolta e resistência. Assim, a idéia de que o poder mais produz e

agrega do que cerceia e retira está em perfeita sintonia com a dinâmica da nova sociedade

burguesa. Se o sujeito jurídico se integra ao sistema legal pela renúncia de determinados

direitos a outrem (essência das teorias contratualistas), o indivíduo burguês se integra ao

sistema econômico, não mais pela renúncia de algo, mas pela multiplicação de interesses.

Ele preserva seu interesse egoísta já que é dele, ou melhor, da somatória de todos eles, que

emergirá o bem-estar comum, segundo o pensamento liberal (LAZZARATO, s/d).

Enquanto instância imanente, a política não poderia ignorar uma nova dinâmica social
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cuja lógica assume características mais propositivas, muito embora, é bom que se diga, a

velha lógica restritiva e regulatória da lei continue em voga.

Por sua vez, toda esta positivação dos mecanismos de poder se refletiu nos corpos.

O que Foucault nos mostra é que, se os corpos sempre foram alvo de investimentos

políticos, a partir do século XVII, eles se tornam alvo privilegiados dos poderes modernos

tal como eles se organizaram na nascente sociedade burguesa, exatamente no momento

em que passam a serem vistos como passíveis de investimentos positivos, ou seja, quando

se percebe ser possível utilizar suas forças em favor dos poderes instituídos. Assim, ao

invés de cercear os corpos, amarrando suas forças, os mecanismos modernos de poder

buscam modulá-los, adestrá-los para a boa execução de suas tarefas, ligando e

multiplicando estas forças, como nas disciplinas, ou ainda estabelecendo sobre o corpo da

população um controle normativo, inibindo e estimulando práticas e comportamentos.

Trata-se aqui mais de processos de “tomam” os corpos, do que os enfrentam, estimulando

e incitando, mesmo que para isto seja preciso também inibir e conter. Não se trata mais,

porém, de um enfrentamento dos corpos e sim de sua administração em proveito próprio.

O corpo se torna um campo capital de investimentos na sociedade burguesa-capitalista,

como lembra Foucault ao dizer que não foi apenas nem prioritariamente por meio das

consciências que o capitalismo produziu a massa trabalhadora e a própria burguesia; foi

sobretudo por um intenso investimento somático, fazendo do corpo uma realidade

política moderna. A este respeito, diz Turner, fazendo menção às duas tecnologia políticas

principais da modernidade:

“Para Foucault, os efeitos da ideologia relacionados com o poder não devem ser observados
em termos da manipulação do sujeito humano como consciência pura. Nas sociedades
modernas, o poder tem um objetivo específico, a saber, o corpo, o qual é o produto das
relações políticas e de poder. O corpo, enquanto objeto de poder, é produzido com o fim de
ser controlado, identificado e produzido. O poder sobre a materialidade do corpo pode
dividir-se em duas questões separadas e, não obstante, relacionadas: ‘as disciplinas do
corpo e as regulações da população’” (1989:61-2).

Foucault teve, assim, o mérito de mostrar a estreita relação dos mecanismos de

poder com os corpos, questão majoritariamente negligenciada pelo pensamento político

hegemônico, em regra, mais abstracionista que materialista no momento de investigar o
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poder. No entanto, como diz Foucault, “(...) nada é mais material, nada é mais físico, mais

corporal que o exercício do poder” (1985c:147).
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Capítulo 3 – O poder como governo e a noção de corpo em Foucault

“(...) a atualidade da questão das relações entre o poder e os
corpos é essencial: pode-se recuperar seu próprio corpo?”
(Judith Revel)

Os impasses do modelo estratégico e a governamentalidade

Não obstante as importantes contribuições de Foucault para o debate sobre corpo e

poder, algumas de suas noções colocam problemas merecedores de uma reflexão crítica,

em especial aquelas relativas ao estatuto do sujeito e sua relação com os mecanismos de

poder, bem como do próprio corpo neste processo.

Foucault afirma, já o vimos, que a resistência é intrínseca ao poder. No entanto, as

noções por ele elaboradas até fins dos anos 1970, deixam margem para uma compreensão

tanto do sujeito quanto do corpo como efeitos diretos das relações de poder. De obras

como Vigiar e punir podemos retirar uma idéia de corpo como algo mecânico e

essencialmente passivo frente ao exercício das disciplinas que, levado ao extremo, faria do

homem e seu corpo objetos totalmente rendidos e submissos, sem condições de resistência

aos poderes que os constituem. Emergiria daqui uma visão, digamos, pessimista da obra

de Foucault (Carvalho In RIBEIRO, 1985; REVEL, 2005; ORTEGA, 2007).

Como então pensar a resistência se os corpos/sujeitos são produtos das relações de

poder? Como resistir a um poder que nos constitui enquanto sujeitos? E ainda, como

pensar a questão das liberdades se o que nos resta são “lutas pontuais” que não passam

de simples atos de defesa, incapazes de afirmar algo política e socialmente e reduzidas a

uma política de negações?

O modelo estratégico de Foucault tornava difícil a afirmação de qualquer tipo de

resistência frente ao poder, colocando-o diante de um dilema. Mesmo a passagem do

corpo individualizado das disciplinas para o corpo coletivo das populações, em torno

ainda do bio-poder, teria sido incapaz de alterar o estatuto tanto do sujeito quanto do

corpo, como mostra Silva:
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“Segundo Deleuze, o silêncio que Foucault experimentou após publicar A vontade de
saber é sintomático. Provavelmente, deve ter percebido um equívoco: as relações de poder,
tal como vinham sendo analisadas e concebidas, não estariam aprisionando o sujeito?
Mesmo concebendo que onde há poder existem sempre resistências, as análises do poder
segundo o modelo estratégico pareciam produzir sempre uma mesma conjuntura: o poder
se reestrutura, se altera, cria novos dispositivos, novos posicionamentos táticos, novos
objetivos estratégicos. As resistências vão sendo lentamente assimiladas, enfraquecidas,
codificadas, esvaziadas. Em cada relação, após inúmeras lutas e combates, o poder parece
triunfar como dominação, o sujeito parece alterar-se para outra coisa igualmente
dominada. As vitórias nas batalhas não levam a um desfecho na guerra, a uma forma de
relação na qual o sujeito pudesse preservar-se e construir-se em sua liberdade” (2001:53-
4).

Este dilema leva Foucault a retomar suas reflexões acerca do poder, obrigando-o

mesmo a uma revisão de natureza histórica em relação às disciplinas e ao bio-poder.

Foucault não os abandona, mas os ressitua no interior de uma análise mais ampla que

busca os elementos constituintes das modernas relações de poder e que o conduz à noção

de governamentalidade. Em substituição ao modelo estratégico, o modelo governamental

é a tentativa de Foucault de resolver este impasse, apontando para a elaboração de uma

nova ascese em direção a uma estética da existência, ou seja, a promoção de novas

práticas de subjetivação capazes de resistir aos poderes normatizadores da modernidade.

O final dos anos 1970 marca, assim, uma mudança mais radical na obra de Foucault.

Em seus cursos no Collège de France, cujas aulas foram posteriormente editadas, bem como

em textos esparsos, ele retoma a questão do poder, reinterpretando, a partir de novos

elementos, a emergência de suas raízes modernas. O foco, na verdade, desloca-se da

questão propriamente do poder para a de governo, mais precisamente, a relação entre

segurança, população e governo. Como governo, porém, deve-se entender aqui algo mais

que as instituições políticas ou a administração do Estado; Foucault o toma como

“o modo pelo qual a condução de indivíduos ou grupos deveria ser orientada: o governo
das crianças, das almas, dos bens, das famílias, dos doentes. Ele cobria não apenas as
formas legitimamente constituídas de sujeição política ou econômica, mas também
maneiras de agir destinadas a atuar sobre as possibilidades de ação das outras pessoas.
Governar, nesse sentido, seria estruturar o possível campo de ações dos outros”
(Foucault In MAIA, 1995:100).

Governar tem, assim, um sentido amplo e se refere ao deslocamento no espaço, à

subsistência, à idéia de cuidados que se pode dar ao indivíduo, ao exercício de um



107

comando, à condução que se pode exercer sobre si e sobre os outros, a um comércio. É

algo que diz respeito mais a pessoas que a coisas (como territórios ou Estados), embora

também assuma este sentido na Grécia antiga, onde se falava no governo dos navios e das

cidades (FOUCAULT, 2004a). É, porém, ainda em torno do problema da população que

trabalha Foucault.

Segundo ele, a noção de governo dos homens era desconhecida do mundo antigo,

sendo que suas raízes se encontram na velha técnica de poder cristão segundo a qual, em

função de determinadas qualidades religiosas, certas pessoas são consideradas aptas a

servir às demais. Estas pessoas são os pastores, de modo que Foucault fala em poder

pastoral, cuja origem remonta ao Oriente, em especial ao mundo hebraico.

A característica do poder pastoral, cujo objetivo é assegurar a salvação não neste

mundo, mas em outro, reside no fato de se exercer menos sobre um território do que

sobre uma população em deslocamento1. Além disto, diferentemente do poder soberano

que exige o sacrifício dos súditos, o poder pastoral se sacrifica ele próprio em benefício de

seu rebanho. Sua forma não é a da manifestação de um poder de superioridade, mas, ao

contrário, de um “bem fazer”, capaz de servir e voltar todo o cuidado aos demais. O

pastor é aquele que cuida e alimenta, tendo por fim o bem-estar e a subsistência do

rebanho. Uma quarta característica do poder pastoral é a de que, para se exercer, precisa

reconhecer o pensamento de cada um sem que, para isto, necessite extrai-lo à força

(Foucault In DREYFUS & RABINOW, 1984). Por fim, residiria no poder pastoral uma

característica essencial do governo dos homens, igualmente presente no Estado moderno,

que confere ao poder a capacidade de exercer-se, ao mesmo tempo, sobre cada um em

particular e sobre todos. “O governo de almas, diz Foucault, se constitui na Igreja cristã como

uma atividade central e erudita, indispensável à salvação de todos e de cada um” (1989:100). Neste

sentido, ele se exerce sobre uma multiplicidade.

Enquanto técnica política, o pastorado ensina a governar os outros, bem como a se

deixar governar. O pastor tem uma tarefa de ensinamento junto à sua comunidade. Este

ensinamento, porém, compreende igualmente uma direção de conduta. O pastor, assim,

se ocupa dos indivíduos na medida em que a condução de suas almas implica
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simultaneamente em uma intervenção na gestão da vida cotidiana. Trata-se não somente

ensinar, mas também de fazer passar pela observação, pela vigilância, pela direção

exercida a cada instante sobre a conduta global dos indivíduos. O ponto crucial para

Foucault aqui é a direção de consciência2. Ele ressalta que não é a relação com a salvação,

a lei e a verdade que caracteriza o pastorado, mas uma forma de poder que, tomando o

problema da salvação em sua temática geral, introduz em seu interior toda uma

economia, uma técnica de circulação, que visa instaurar um tipo de obediência individual.

Além disso, o poder pastoral edifica uma forma específica de individualização que se

define por um triplo processo de identificação, assujeitamento e subjetivação. Sob o signo

da lei, da salvação e da verdade o pastorado instaura a constituição de um sujeito

identificado de forma meritória, assujeitado nas suas redes de obediência e subjetivado

pela instauração de verdades (FOUCAULT, 2004a).

Pois bem, tendo sido introduzido no Ocidente pelo cristianismo, o poder pastoral

ganha, a partir de então, uma forma institucional no pastorado eclesiástico, constituindo

um tipo de poder totalmente diferente. Por volta do século XV, estendendo-se pelo XVI,

ele enfrenta uma série de revoltas e resistências (que Foucault chama de contra-condutas),

cuja dinâmica é menos a de um combate com vistas a eliminá-lo e mais a da busca de

novas formas de governar. Em decorrência disto, o pastorado se transforma e se cinde.

Por um lado, intensifica-se em sua forma espiritual; por outro, consolida uma extensão

temporal com uma força de intervenção na vida cotidiana jamais então vista. Portanto,

mesmo em crise, o poder pastoral inspira, já no século XVI, uma “arte do governo” que se

desenvolve fora da autoridade eclesiástica e, mesmo fazendo oposição à emergente teoria

da soberania3 e a ela sucumbindo, instiga o poder soberano a incorporar novas maneiras

de conduzir os indivíduos.

                                                                                                                                                   
1 Lembra Foucault que, diferentemente dos deuses gregos que têm a polis como referência, o deus
hebreu é nômade e se desloca conduzindo os homens por diversos caminhos.
2 Embora o exame de consciência fosse algo muito praticado na Grécia antiga, tratava-se de algo
circunstancial atrelado a acontecimentos a partir dos quais a pessoa buscava tomar o controle de si.
Já na prática cristã, o exame de consciência é permanente e não tem por função assegurar ao
indivíduo o domínio de si, mas fazer um exame de si para se dizer ao diretor de consciência o que
se fez (Cf. adiante neste capítulo).
3 Foucault mostra que, se a obra de Maquiavel foi bem aceita na sua época, bem como no século
XIX, ela foi alvo de muitas críticas entre estes dois momentos, sendo que neste intervalo
encontramos uma volumosa literatura anti-maquiavélica que apontava os riscos de uma teoria na
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Passa-se, então, do governo pastoral das almas, voltado à salvação num outro

mundo e ligado às virtudes morais tradicionais e ao ideal de medida da Idade Média

(sabedoria, justiça, prudência, reflexão etc), ao governo político dos homens, voltado à

salvação neste mesmo mundo e ligado já a uma certa razão de Estado. A continuidade

entre poder espiritual e temporal e a idéia a ela associada de que o governo, na ordem

política, não é outra coisa que a continuação do poder de Deus sobre os homens, marcas

da sociedade medieval, são rompidas, não no sentido de uma completa negação da

presença do mundo religioso na política, mas no do estabelecimento de uma nova

economia do poder que gira em torno da busca de uma forma de governo que seja

específica aos homens.

É, portanto, em torno de uma razão de Estado que os tratados redigidos nos séculos

XVI e XVII a respeito do governo dos homens se articulam com a teoria jurídica da

soberania, um tema importante tanto a esta teoria, como à teoria política em geral.

“Esquematicamente, diz Foucault, se poderia dizer que a arte de governar encontra, no final do

século XVI e início do século XVII, uma primeira forma de cristalização, ao se organizar em torno

do tema de uma razão de Estado” (1985c:285-6). Por razão de Estado, porém, entende-se não

o seu sentido moderno, de uma lógica própria ao Estado que se impõe contra as leis e em

seu benefício, mas o seu sentido positivo, como algo que detém uma racionalidade

específica, não mais submetida a modelos transcendentes, sejam eles cosmológicos ou

filosófico-morais. É o momento em que o Estado entra na prática refletida dos homens, ou

                                                                                                                                                   
qual o soberano se apresentava como aquele que se apossa de seu reino, estabelecendo com ele
uma relação de exterioridade e transcendência e se constituindo em um estranho em sua própria
terra. Assim, enquanto a obra de Maquiavel versava sobre a relação entre o príncipe e aquilo que
ele possui, seu território e seus súditos, com o intuito de preservá-los, idéia própria da teoria da
soberania, seus opositores propunham uma arte de governar segundo a qual o governo se aplica
igualmente a uma casa, às almas, às crianças, a um convento, a uma família etc, falando do “poder
sobre as coisas”, entendendo-se por coisa não algo oposto aos homens, mas as pessoas e as coisas a
elas relacionadas: riquezas, recursos, costumes, formas de agir e pensar etc. A metáfora que os
autores da arte de governar utilizam é a do navio. Governar um navio é prestar atenção à nau, aos
marinheiros e à carga, mas igualmente aos ventos, recifes, tempestades e tudo aquilo que interfere
na navegação de um barco. Do mesmo modo, governar uma família não é apenas assegurar suas
propriedades, mas preocupar-se com os indivíduos que a compõem, com as alianças com outras
famílias, com os nascimentos e mortes, com sua riqueza. “O essencial é, portanto, este conjunto de
coisas e homens; o território e a propriedade são apenas variáveis” (1985c:283), diz Foucault.
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seja, momento em que começa a ser pensado e desejado por eles4. Isto é, segundo

Foucault, correlativo ao abandono do tema imperial. Ao longo da Idade Média perdurou

a idéia de que todos os reinos da Terra se reunificariam em um último Império em torno

de Cristo, pouco antes de sua volta. Tratava-se de um projeto de reconstrução do antigo

Império Romano. No início do século XVII este sonho se dissipa. A partir de então, a

política passa a lidar com a idéia de uma multiplicidade de Estados que rivalizam entre si

e cuja força e riqueza serão fundamentais neste jogo de rivalidade:

“Roma, enfim, desaparece. Uma nova percepção histórica se forma; ela não é mais
polarizada pelo fim dos tempos e a unificação de todas as soberanias particulares no
Império dos últimos dias; ela é aberta sobre um tempo indefinido onde os Estados têm de
lutar uns contra os outros para assegurar sua própria  sobrevivência” (FOUCAULT,
1989:102).

O contexto histórico desta nova razão governamental é, portanto, o de uma relação

de concorrência entre os Estados nacionais, de modo que seu objetivo é preservar e

fortalecer o Estado para melhor enfrentar esta concorrência. A grande novidade aqui,

segundo Foucault, é a noção de força. O verdadeiro problema desta racionalidade

governamental não é, pois, aquele da conservação do Estado numa ordem global, isto é, o

crescimento do território, o aumento das posses ou a combinação das heranças pelas

alianças domésticas, como vemos em Maquiavel, mas a conservação de uma certa relação

de forças de um Estado frente aos demais. Para isso, é preciso fazer uso de dois grandes

conjuntos de saber e de tecnologia política: uma tecnologia diplomático-militar (alianças e

aparelho armado), que diz respeito ao equilíbrio externo, e uma polícia, que diz respeito

ao equilíbrio interno.

E aqui voltamos à população, que emerge neste momento como novo fenômeno

político. Bloqueada por cerca de trezentos anos, a velha arte de governo ressurge no

século XVIII em conexão com o problema da população, que é, por assim dizer, o grande

elemento diferencial daquilo que Foucault chama agora de governamentalidade:

                                                
4 Vemos que o Estado passa ocupar um papel de maior destaque na obra de Foucault, que o vê
como a “idéia reguladora” da razão governamental. O Estado foi antes de tudo um princípio de
inteligibilidade de todo um conjunto de instituições e realidades já estabelecidas (o que é o
príncipe, um magistrado, as riquezas, etc), que passaram a ser concebidas como elementos do
Estado.
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“Assim, começa a aparecer, derivando relativamente à tecnologia de polícia e em
correlação ao nascimento e à reflexão econômica, o problema político da população. Essa
não é concebida como uma coleção de sujeitos de direito, nem como um conjunto de braços
destinados ao trabalho; ela é analisada como um conjunto de elementos que, de um lado, se
liga ao regime geral dos seres vivos (a população se eleva à ‘espécie humana’: a noção,
nova à época, distingue-se da de ‘gênero humano’) e, de outro, que pode dar lugar a
intervenções organizadas (por meio de leis, mas também de mudanças de atitude, de
maneiras de fazer e de viver que se pode obter por meio de ‘campanhas’)” (FOUCAULT,
1989:104).

Sobre ela passam a incidir novas técnicas de poder que definem o mecanismo

segurança-população-governo, o que marca a passagem de um Estado territorial para um

Estado de população5. A manutenção da relação de forças do Estado com os demais e o

desenvolvimento das forças internas a cada um dos seus elementos é precisamente o que

se pode chamar de mecanismos de segurança. Trata-se menos da segurança do príncipe e

de seu território do que da população e, por conseqüência, dos que a governam.

Aumentar as forças do Estado implica em controlar a população, tanto no sentido

quantitativo, quanto qualitativo, o que exige a elaboração de métodos de gestão distintos

dos que havia, por exemplo, no dispositivo disciplinar. Se neste o que se via era o

tratamento do doente e sua separação do não doente, como no caso da lepra, no

dispositivo de segurança o que se vê é a adoção de medidas não excludentes, como o

confinamento, que visam à administração da população por meio de análises mais finas

que procuram identificar os coeficientes de morbidade e/ou de mortalidade prováveis, a

partir dos quais se obtém um quadro estatístico geral de incidência da doença, com suas

curvas de distribuição normal e epidêmica. Assim, é preciso regular as circulações, triar

bons e maus elementos, anular os perigos de circulações indevidas, monitorar o comércio,

controlar os contágios etc, de modo a garantir uma população numerosa e administrada.

Esta é especificamente a tarefa que cabe à polícia6.

                                                
5 Isto não significa a substituição de um tipo de Estado por outro, mas uma nova ênfase, com a
colocação em curso de novos objetivos, problemas e técnicas. Em princípio oposta à teoria da
soberania, a governamentalidade, de fato, se compõe com ela.
6 Por polícia deve-se entender aqui algo bem específico. Concebida como uma tecnologia de forças
de Estado, ela tem por função garantir a ordem interior e o bem-estar dos indivíduos em
contribuição à melhoria das suas condições na concorrência com os demais Estados e, neste
sentido, ela tem por alvo a população. Dentre as suas muitas atividades, podemos listar: cuidar das
crianças e dos jovens para que aprendam a ler, a manejar armas e a ter piedade, ocupando-se da
profissão de cada um; cuidar dos pobres, doentes, inválidos e da saúde geral da população,
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Foucault chama a atenção para o fato de o mecanismo de segurança não colocar em

oposição a vontade superior do soberano e as vontades dos súditos, uma simples relação

de obediência. Ou seja, não é sobre o eixo soberano-súditos que ele se assenta. Também

não é o mesmo modelo da disciplina. “Enfim, acredito que todos esses mecanismos não tendem,

como aqueles da lei, como aqueles da disciplina, a repercutir da maneira mais homogênea, mais

contínua, mais exaustiva possível, a vontade de um sobre os outros” (FOUCAULT, 2004a:7). O

poder aqui não assume a condição de uma vigilância exaustiva dos indivíduos, como no

Panopticon7, mas a de um conjunto de mecanismos que vão tornar pertinentes fenômenos

bem específicos que não são exatamente individuais. Trata-se de fazer aparecer um certo

nível de pertinência de ação por parte do governante, nível este que abrange a população,

com seus fenômenos e seus processos próprios, de modo que esta ação seja vista como

necessária e suficiente. A intervenção do Estado deve ser limitada, dentro de um campo

de intervenções possíveis e necessárias, mas que não têm a forma regulamentar. Busca-se

gerir e não regulamentar. E gerir com o objetivo não de impedir coisas, mas de permitir

fenômenos naturais.

Enquanto elemento de intervenção do Estado, os mecanismos de segurança têm

essencialmente por função assegurar estes fenômenos naturais que são processos

econômicos de gestão da população, objetivo fundamental da governamentalidade. O

ponto de unificação das tecnologias diplomático-militar e policial é, portanto, o comércio

e a circulação monetária interestatal já que “é do enriquecimento pelo comércio que se espera a

possibilidade de aumentar a população, a mão-de-obra, a produção e a exportação e de se dotar de

armas fortes e numerosas” (FOUCAULT, 1989:103). Isto marca o nascimento da economia

política enquanto tentativa de resposta ao problema riqueza-população (REVEL, 2005),

permitindo à razão moderna de Estado administrar cientificamente as forças do Estado e

                                                                                                                                                   
especialmente em momentos de epidemias contagiosas, bem como dos acidentes, incêndios,
inundações, etc, e de tudo aquilo que pode ser causa de empobrecimento ou que coloque as
famílias em estado de indigência, além de emprestar dinheiro aos artesãos e trabalhadores que
tiverem necessidade para o exercício de suas atividades, evitando a prática da rapina; ocupar-se
dos problemas do mercado e dos modos de fabricação; por fim, ocupar-se dos bens imobiliários,
evitando, por exemplo, que o direito sobre os bens não empobreça o povo, velar pela maneira
como se compram e vendem os bens, o preço das vendas e o registro das heranças.
7 Há algo de totalizador no Panopticon que o aproxima do poder monárquico, como o mais alto
sonho do soberano.
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reorganizar as formas de poder. Um dos saberes fundamentais para isso foi, sem dúvida,

a estatística.

Foucault mostra ainda de que modo o liberalismo se apropria desta nova arte de

governo8. Por liberalismo, porém, Foucault compreende não uma teoria, uma ideologia ou

ainda uma forma de representação social, mas uma certa prática, uma “maneira de fazer”

com vistas a certos objetivos marcados por uma permanente reflexão da realidade ou,

como diz, “uma forma de reflexão crítica sobre a prática governamental” (1989:116). Crítica

tanto em relação a uma arte de governo anterior, da qual procura separar-se, como de

uma governamentalidade em curso que necessita ser continuamente aprimorada em sua

racionalização, e ainda de uma certa governamentalidade à qual se opõe e procura limitar.

O liberalismo assume aqui uma polimorfia, não raro simultânea. Mais uma vez, Foucault

não se atém a representações, mas sim a práticas sociais concretas que vão se construindo

com vistas a um ou mesmo vários objetivos, em uma determinada época9. Neste sentido, o

liberalismo diz respeito a um princípio, bem como a um método de racionalização de

exercício de governo que obedece à regra interna da máxima economia10. Esta regra parte

do princípio de que o governo não é, ele próprio, um fim em si. É deste modo que o

liberalismo rompe com a razão de Estado do século XVI que “procurava na existência e no

reforço do Estado o fim suscetível de justificar uma governamentalidade crescente e de regular seu

desenvolvimento” (FOUCAULT, 1989:111).

                                                
8 Foucault não pretende aqui fazer uma interpretação exaustiva do liberalismo, mas estabelecer um
“plano de análise possível” em torno da idéia de razão governamental, isto é, um tipo de
racionalidade que é posta em funcionamento a partir de processos pelos quais se dirige a conduta
dos homens por meio de uma administração estatal.
9 Neste sentido, o liberalismo não é fruto da idéia de uma sociedade política fundada pelo contrato,
mas do desenvolvimento de uma tecnologia de governo que dá curso a novas formas jurídicas que
se constituem em eficazes instrumentos de controle do governo. A lei foi o instrumento que o
liberalismo encontrou para frear seus abusos. Esta relação, porém, não é de princípios, mas de
racionalização (o liberalismo não é necessariamente legal, como não é necessariamente
democrático, podendo utilizar-se de diferentes regimes). Para Foucault (1989; 2004b), o liberalismo
é mais uma forma de visão crítica sobre a prática governamental que uma teoria política ou
econômico-social, não obstante apresentar-se de forma razoavelmente coerente e em torno de
objetivos definidos.
10 Segundo Foucault (1989), o liberalismo é atravessado pelo princípio: governa-se sempre muito,
ou, pelo menos, deve-se suspeitar disso, de modo que a governamentalidade requer uma crítica
constante de otimização. Deste modo, não somente a busca pela otimização se faz necessária, como
ainda a própria indagação acerca da necessidade de governo: por que é necessário governar? (Cf.
ainda Foucault, 2004b).
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O século XVIII marca, assim, a passagem de um regime dominado pela estrutura da

soberania para um regime dominado pelas técnicas de governo – ao qual Foucault chama

propriamente de ciência política –, de modo que podemos falar em três grandes

economias do poder no Ocidente: o Estado da justiça, oriundo de uma noção feudal de

territorialidade e que corresponde à sociedade da lei ou da soberania; o Estado

administrativo, originário já de uma territorialidade de tipo fronteiriço e que corresponde

à sociedade disciplinar ou do regulamento; e o Estado de governo ou da

governamentalidade, entendida como o exercício de uma forma muito específica de poder

que se impôs aos demais em todo o Ocidente, englobando-os mais do que os

substituindo11, no qual a questão territorial já não é central, sendo substituída pela

importância das populações.

Biopolítica e liberdade

Este tipo de poder, próprio do século XVIII, mas que se inspira no velho pastorado,

e que, sem negligenciar as estratégias dos indivíduos, busca governar racionalmente o

conjunto dos seres vivos constituídos em população, condição à época para se garantir os

interesses de Estado, toma por foco de investimento os fenômenos relativos à vida e se

vale de políticas públicas voltadas a questões como alimentação, saúde, natalidade,

higiene e sexualidade, colocando-as na pauta dos assuntos estatais por meio de um saber

eminentemente científico. É a partir destes três pontos (idéia de população, novos saberes

e investimentos públicos) que Foucault afirma agora o surgimento propriamente de um

poder sobre a vida que, em substituição à antiga noção de bio-poder, ele denomina de

biopolítica. A governamentalidade se organiza, assim, em torno das duas grandes

tecnologias modernas de poder: de um lado, a anátomo-política de adestramento dos

corpos individuais; de outro, a biopolítica das populações de regulação do corpo coletivo

                                                
11 Do mesmo modo que havia pensado o bio-poder como extensão das disciplinas, também agora
Foucault insiste em mostrar a conjugação de diferentes exercícios de poder que, longe de se
substituírem, se complementam. Assim, o governo das populações não elimina as tecnologias
políticas anteriores. A importância da disciplina, por exemplo, só pode ser entendida a partir da
grande monarquia administrativa, mas se torna tão mais importante no governo das populações na
medida em que é preciso administrá-las não como massa, homogeneamente, mas no detalhe,
minuciosamente. Daí a continuada importância das disciplinas.
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da espécie12. “As disciplinas do corpo e as regulações da população, diz ele, constituem os dois

pólos em torno dos quais se desenvolveu a organização do poder sobre a vida” (1985a:131). Em

comum entre ambos, além do forte investimento sobre os corpos, a sexualidade enquanto

elemento de articulação, seja como matriz das disciplinas, seja como princípio das

regulações13.

Diferentemente, porém, da sociedade disciplinar, Foucault considera que a

biopolítica instaura uma “sociedade de controle”. Longe de se tratar de uma mera

alteração semântica, a biopolítica, sob o signo da governamentalidade, assume uma

característica importante em relação às noções anteriores. Há aqui algo de novo no que

concerne à concepção foucaultiana de poder. Referimo-nos ao papel central que ocupa a

idéia de liberdade. Foucault pressupõe agora um campo de liberdade de ação aos

indivíduos, tanto em relação a si próprios como aos demais (REVEL, 2005). O poder como

governo passa a ser visto não mais como uma ação sobre alguém, como, por exemplo, no

caso das disciplinas, mas como uma ação sobre ações possíveis: “Aquilo que define uma

relação de poder, diz Foucault, é um modo de ação que não age direta e imediatamente sobre os

outros, mas que age sobre sua própria ação” (In DREYFUS & RABINOW, 1995:243). Ele

ordena condutas possíveis. E conduta expressa, por um lado, o ato de conduzir os demais;

por outro, refere-se à(s) maneira(s) de se comportar num campo mais ou menos aberto de

possibilidades, o que pressupõe um espaço de liberdade ao indivíduo. Não é,

evidentemente, da liberdade como simples direito de que fala Foucault, mas de um

elemento constitutivo da própria governamentalidade. A partir dela, desconsiderar o

campo de liberdade é não saber governar adequadamente.

Tal como em A vontade de saber, em torno da questão da sexualidade, Foucault

reitera aqui sua recusa em reduzir o poder a uma dinâmica repressiva, distinguindo-o da

pura dominação. Ele afirma que a violência e o consentimento, elementos em geral

                                                
12 “Enquanto a disciplina se dá como anátomo-política dos corpos e se aplica essencialmente aos indivíduos, a
biopolítica representa uma ‘grande medicina social’ que se aplica à população a fim de governar a vida”
(REVEL, 2005:27). Também Turner: “O poder sobre a materialidade do corpo pode dividir-se em duas
questões separadas e, não obstante, relacionadas: ‘as disciplinas do corpo e as regulações da população’”
(1989:61-2).
13 Foucault considera a ciência médica, enquanto produção de saber, o enlace fundamental entre a
disciplina dos corpos individuais e a regulação das populações. Como lembra Turner, “a sociedade
administrada compreende o controle das pessoas por meio da medicalização dos corpos” (1989:62).
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presentes nas análises acerca do poder, não são o princípio ou a natureza deste, mas tão

somente seus instrumentos ou efeitos que podem ou não estar presentes. Uma relação de

poder é algo da ordem do governo e não deve ser confundida, por exemplo, com uma

relação de escravidão, cuja ênfase recai na coação física e no puro exercício da violência. A

escravidão não é uma relação de poder, mas de constrangimento físico. Ou seja, enquanto

relação de forças, o poder ultrapassa a violência e não pode ser por ela definida (SILVA,

2001). Explica Deleuze:

“(...) a violência afeta corpos, objetos ou seres determinados cuja forma ela destrói ou
altera, enquanto a força não tem outro objeto além de outras forças, não tem outro ser
além da relação: é ‘uma ação sobre a ação, sobre as ações eventuais ou atuais, futuras ou
presentes’, é ‘um conjunto de ações sobre ações possíveis’” (2005:78).

Foucault reconhece como relações de poder apenas aquelas em que os sujeitos

envolvidos estão livres para optar por diferentes tipos de condutas. Neste sentido, poder e

liberdade não são excludentes; ao contrário, para que o primeiro exista é necessária a

existência da segunda. Sobre isso, diz Silva:

“O governo implica na estruturação do campo de ações dos outros. Foucault, que já havia
superado o jurídico, avança também na superação do estratégico, atingindo a concepção
de exercício do poder pela governamentalidade. O poder passa a ser algo analisado como
exercício sobre sujeitos livres. Liberdade significa a condição de indivíduos ou grupos
criarem condutas e comportamentos, mediante um campo vasto de possibilidades. As
relações de poder supõem estas possibilidades, jogando com isto ininterruptamente.
Portanto, o poder não anula a liberdade, não a destrói, mas a infiltra, coloniza, reduz. O
poder vincula a liberdade a formas extremamente pobres de existência” (2001:30).

A liberdade se torna, assim, central para a concepção foucaultiana de poder como

enfrentamento permanente de uma multiplicidade de forças, tal como propõe neste

momento, na medida em que garante esta dinâmica, inclusive a revolta daqueles que se

sintam violentados14. A indissociabilidade entre poder e liberdade faz com que ambos

entrem em um jogo contínuo de incitação e provocação, abrindo espaço para uma ação

                                                
14 Foucault faz, neste momento, uma distinção entre práticas de liberdade e processos de libertação.
Embora os processos de libertação sejam muitas vezes acontecimentos necessários e mesmo
condição histórica para as práticas de liberdade, eles não podem vingar sem elas. “A libertação abre
um campo para novas relações de poder, que se trata de controlar por práticas de liberdade”, diz Foucault
(2001a:1530). O que ele pontua é a insuficiência das lutas de libertação que, mesmo imperativas,
precisam ser logo substituídas pelas práticas de liberdade. De qualquer forma, não há uma relação
de exclusão entre ambos.
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positiva do sujeito frente aos mecanismos de poder. Foucault vê nisto uma possibilidade

de escapar aos impasses colocados pelo modelo estratégico, no qual o sujeito emergia

como produto das relações de poder, praticamente sem margem de manobra frente a ele,

crítica que recebeu de muitos autores e que refuta evocando a liberdade como condição de

resistência nas relações de poder:

“Mesmo quando a relação de poder é completamente desequilibrada, quando
verdadeiramente se pode dizer que um tem todo o poder sobre o outro, um poder só pode
se exercer sobre o outro à medida onde ainda resta a esse último a possibilidade de se
matar, de pular pela janela ou de matar o outro. Isso quer dizer que, nas relações de poder,
há necessariamente possibilidade de resistência, pois se não houvesse possibilidade de
resistência – de resistência violenta, de fuga, de artimanhas, de estratégias que invertam a
relação –, não haveria de forma alguma relações de poder” (FOUCAULT, 2001a:1539).

Daí sua recusa em responder ao dilema segundo o qual, se o poder está por todo

lado, não há liberdade. Para ele, se há poder por todo lado é porque há igualmente

liberdade por todo lado. E conclui: “não se pode atribuir-me a idéia de que o poder é um sistema

de dominação que controla tudo e que não deixa nenhum espaço de liberdade” (2001a:1540)15.

Trata-se de recusar a objetivação do sujeito na figura simples do dominado e afirmar uma

potência subjetiva inscrita em relações de poder concretamente identificadas e, portanto,

sempre passíveis de serem modificadas. Tudo isto conduz Foucault às práticas de

subjetivação e ao eixo de pesquisa sobre as técnicas de si, dos anos 1980, uma tentativa de

explorar a dimensão de liberdade frente aos processos de objetivação do sujeito impostos

pela modernidade16.

                                                
15 Embora o próprio Foucault tenha se dado conta dos problemas postos pela sua noção de poder
nos anos 1970, tempos depois, já tendo desenvolvido as noções agora apresentadas de
governabilidade e liberdade do sujeito frente aos mecanismos de poder, ele retoma as críticas que
recebeu tentando mostrar que nunca propôs um sujeito como efeito direto das relações de poder.
Em um artigo de 1980, diz ele: “Quando eu falo de sociedade ‘disciplinar’, não se deve entender sociedade
‘disciplinada’. Quando eu falo da difusão de métodos de disciplina, não é afirmar que ‘os franceses são
obedientes’! Na análise de procedimentos postos em cena para normalizar, não há ‘a tese de uma
normalização massiva’. Como se, justamente, todos estes desenvolvimentos não fossem a medida de um
perpétuo insucesso” (2001a:834-5). Mesmo que se possa considerar que Foucault, de fato, jamais
tenha defendido um determinismo de tipo estruturalista, é inegável que deixou brechas para esta
polêmica.
16 Foucault fala aqui em três modos de objetivação do sujeito: as práticas divisórias (confinamentos,
classificações e normatizações médicas), por meio das quais o sujeito é dividido no interior de si e
em relação aos demais, ganhando uma identidade que é ao mesmo tempo individual e social; a
classificação científica que incide sobre o homem da fala, da vida e do trabalho e o faz entrar num
campo discursivo-disciplinar organizado como lingüística, economia e biologia; por fim, os
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É nos dois últimos volumes publicados de História da sexualidade, O uso dos prazeres e

O cuidado de si, que Foucault vai explorar o que ele chama de “artes da existência”, isto é,

“práticas refletidas e voluntárias através das quais os homens não somente se fixam
regras de conduta, como também procuram se transformar, modificar-se em seu ser
singular e fazer de sua vida uma obra que seja portadora de certos valores estéticos e
responda a certos critérios de estilo” (1985b:15).

De volta ao mundo antigo, Foucault vai buscar nos aphrodisia17 dos gregos os

elementos para investigar o modo pelo qual o homem pré-moderno foi levado a se

reconhecer como sujeito de desejo, noção que, com variações, é central tanto na

experiência cristã da carne como na da sexualidade moderna. Para isto, ele se propõe à

análise “das práticas pelas quais os indivíduos foram levados a prestar atenção a eles próprios, a se

decifrar, no desejo, a verdade de seu ser, seja ele natural ou decaído” (1985b:11). Contrário à tese

segundo a qual os antigos teriam sido indiferentes a uma série de regras consideradas

posteriormente mais rígidas, Foucault afirma haver mais proximidade entre estas épocas

do que se costuma reconhecer, o que não significa uma continuidade da moral sexual do

paganismo à do cristianismo. Há uma importante distinção entre as experiências da carne

e da sexualidade e os aphrodisia. Enquanto aqueles se apresentam como um código de

conduta de valor impositivo e teor universal, os aphrodisia aparecem como proposições

com vistas ao bem viver, assumindo um teor mais propositivo que impositivo. Eles

versam sobre os cuidados que se deve tomar com o corpo e a vida para que cada um

venha a se tornar mestre de si, mais precisamente, à maneira pela qual o indivíduo deve

conduzir sua própria prática sexual, os regimes a que se permite ou se impõe e à

importância que isto assume no conjunto de sua vida. No mundo antigo, as regras de

                                                                                                                                                   
processos de subjetivação, que representam uma inflexão em sua obra, primeiro, porque não se
aplicam, como os anteriores, a populações marginais, segundo, porque, enquanto processo de
autoformação, o sujeito aqui aparece como algo ativo, constituindo a si próprio de modo direto e
não mais indireto, em comparação e por exclusão de terceiros, como nos casos anteriores
(RABINOW, 2002).
17 Foucault lembra que não há entre gregos e latinos um termo geral que compreenda num só
vocábulo fenômenos como comportamentos, sensações, imagens, desejos, instintos e paixões, tal
como posteriormente serão sexualidade ou carne, mas diferentes termos que englobam estas
experiências, sendo o mais próximo deles os aphrodisia. Diz ele ainda que a estilização da conduta
no mundo antigo se dividia em quatro domínios principais: dietética (a propósito do corpo),
econômica (a propósito do casamento), erótica (a propósito dos rapazes) e filosofia (a propósito da
verdade).
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austeridade não se confundem com as interdições sociais e religiosas. Elas dizem respeito

ao que se deve fazer como exercício de seus direitos e liberdades. Contrariamente ao que

se costuma pensar, a liberdade individual é algo muito importante para os gregos. Assim,

diz Foucault, “é preciso entender esses temas da austeridade sexual não como uma tradução ou

um comentário de proibições profundas e essenciais, mas como elaboração e estilização de uma

atividade no exercício de seu poder e na prática de sua liberdade” (1985b:25).

Neste sentido, a problematização das relações sexuais por meio dos aphrodisia versa

menos sobre o sexo em si, isto é, à forma dos atos, do que sobre as quantidades e as

circunstâncias que os envolvem e que dizem respeito ao modo como o sujeito lida com

seus próprios desejos. É o controle de si, o fato de amar de modo equilibrado e não ser

tomado pela paixão, que importa aos gregos. Para se tornar uma pessoa virtuosa é preciso

enfrentar os prazeres (o que supõe estar diante deles e não negá-los como fará

posteriormente a moral cristã) e colocá-los sob controle. Trata-se de uma relação de poder

sobre si, um luta consigo mesmo. A questão dos excessos é aqui central e está ligada à

força que a natureza confere ao desejo e à necessidade de saber lidar com ele, algo, porém,

muito distinto da força do mal proveniente da queda e do pecado que marcam a

concepção cristã da carne. No mundo antigo, a atividade sexual aparece sob a forma de

um jogo de forças naturais, portanto, destituída de uma negatividade, muito embora

pudesse ser tomada como nociva na medida em que ameaçasse o equilíbrio das forças do

corpo e o controle que se deve ter de si. São, portanto, mais os excessos que preocupam os

gregos que o sexo propriamente dito.

Deste modo, a partir de três campos principais, a saber, do regime, da gestão

doméstica e do amor pelos rapazes, Foucault mostra que os gregos desenvolveram uma

ampla reflexão acerca do bom uso dos prazeres e da necessária temperança para se

alcançar o domínio de si, reflexão esta que não se dava em termos de uma lei universal e

comum a todos, mas de um princípio de estilização da conduta que cabia a cada um

segundo seu anseio de realização de uma vida bela e virtuosa. Assim, mesmo com toda

reflexão sobre o bom uso dos prazeres, não encontramos no mundo antigo o prazer como

algo que delimite um campo de diferenciação entre condutas normais e patológicas, como

posteriormente foram os manuais de confissão e os livros de psicopatologia. Sua função é

mais dietética que terapêutica, tratando da boa gestão da saúde do corpo, o que
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compreendia exercícios, alimentos, bebidas, sono e relações sexuais. A austeridade sexual

proposta pelos gregos começa não na interdição da lei, mas numa ética de si18. É esta

dimensão de estilização da própria vida como exercício de liberdade que interessa a

Foucault19. Ela é a base para pensar o exercício de resistência aos poderes instituídos e,

neste sentido, se encontra imersa na reflexão foucaultiana sobre o poder20. É em torno de

uma prática de constituição de si como processo de subjetivação a partir de um campo de

liberdade intrínseco às relações de poder que Foucault elabora sua resposta aos impasses

do dilema sujeito-poder de fins dos anos 1970.

A desmaterialização dos mecanismos de poder

Este itinerário pelas principais formulações de Foucault acerca do poder, como já

sinalizado no capítulo anterior, nos mostra que, se há um eixo em torno do qual gira sua

reflexão política, este eixo é o da sua positivação. Tudo o que Foucault elabora acerca do

poder, em alguma medida, busca referenciar a tese de que o poder moderno não recorre à

lei, à violência e à coerção, mas sim a mecanismos que incitam, estimulam e criam saberes,

corpos e subjetividades, cooptando e gerindo mais que oprimindo e bloqueando, agindo

mais sobre ações do que sobre os próprios corpos.

                                                
18 Foucault mostra ainda, especialmente em O cuidado de si, as modificações por meio das quais a
ética de si grega se transforma em uma hermenêutica do desejo. Esta passagem encontra um
primeiro momento no início da era cristã, quando ocorre um reforço na austeridade relativa à
reflexão moral sobre a atividade sexual e seus prazeres. Em um segundo momento, esta passagem
avança por força do cristianismo medieval que busca submeter as práticas morais à
espiritualidade, à lei e à autoridade pastoral, reduzindo o uso dos prazeres ao trinômio
heterossexualidade, abstinência e fidelidade, e transformando a antiga arte da existência em “um
tipo de trabalho sobre si que implica decifração da alma e hermenêutica purificadora dos desejos; um modo de
realização ética que tende à renúncia de si” (FOUCAULT, 1985d:235). Esta passagem será ainda
intensificada na sociedade moderna pelas práticas médico-psicológicas e educativas da biopolítica
que, tal como o cristianismo, tem na confissão seu instrumento central. Esta inflexão, porém, não se
deu a partir de uma ação mais rigorosa do poder e da lei, mas de “uma intensificação da relação
consigo pela qual o sujeito se constitui enquanto sujeito de seus atos” (1985d:47), ou seja, por conta de
transformações que se deram no âmbito da subjetividade.
19 É importante dizer que Foucault não se apropria do cuidado de si da filosofia antiga com o
intuito de contrapô-la ao pensamento moderno, como algum tipo de antídoto definitivo aos males
atuais. Se ele retorna ao mundo antigo é para aprender algo e fazer deste aprendizado o ponto de
partida para novas experiências contemporâneas.
20 “O lugar da invenção de si não está no exterior da grade do saber/poder, mas na sua torção íntima”
(REVEL, 2005:85).
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Esta tese está presente tanto no poder disciplinar, quanto no bio-poder e desemboca,

como acabamos de ver, na biopolítica e suas noções centrais de governo e liberdade,

permitindo a Foucault substituir o modelo poder-resistência pelo modelo governo-

liberdade e deslocar a antiga questão da resistência para uma estética da existência.

Atento às críticas (embora delas discordante) de que teria concedido ao indivíduo um

estatuto por demais passivo frente aos mecanismos de poder, Foucault busca em seus

últimos trabalhos realçar a dimensão ativa deste indivíduo. Ele aparece agora no interior

de um campo de liberdades a partir do qual constitui a si próprio em meio a práticas de

poder que o atravessam numa relação contínua de incitações, assujeitamentos e

diferenciações21. Práticas de poder que são igualmente jogos de verdade. Lembra Foucault

que nem uns nem outras possuem um estatuto exclusivamente negativo, como forças

apenas de sujeição; eles também são positivos e estão ligados a forças de liberação úteis a

uma vida mais autônoma, de modo que cabe ao indivíduo saber se valer destas

positividades para si. Processos de subjetivação, portanto, não significam que o sujeito se

constitui somente como ser assujeitado, mas também como ser que exerce sua liberdade.

O que Foucault nos mostra com isto é que não podemos pensar os poderes sociais como

algo absoluto e monolítico, capaz de determinar os indivíduos de forma direta e total,

senão como forças que envolvem processos de negociação e formas de resistência. O

indivíduo, assim, não é um produto direto e acabado destes poderes; ele se constitui como

sujeito assujeitado em relação a eles, com maior ou menor dose de autonomia,

dependendo do grau de liberdade na construção de si (FASSIN & MEMMI, 2004).

Foucault rejeita a tese de que o sujeito é determinado pelas relações de poder, seja no que

concerne ao termo determinado como algo fechado e sem margem de manobra, seja no

sentido exclusivamente negativo que em geral se confere ao poder. É certo que esta

autonomia é relativa, mesmo porque os recursos de que dispõe o indivíduo para o

cuidado de si não são por ele inventados, mas a ele se apresentam no contexto de uma

sociedade específica e historicamente datada; o indivíduo dispõe daquilo que está na

cultura. Não há, portanto, autonomia plena, como não há determinação plena. É esta

                                                
21 “A cultura de si, então se configura como uma resposta original àquela crise do sujeito – o que demonstra
que o campo social, a realidade sócio-histórica (Castoriadis), para Foucault, é o terreno das invenções, da
criação, e não de determinismos unilaterais nem de desdobramentos lógicos na história” (PAIVA, 2000:164).
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margem de indeterminações que compõe o espaço de liberdade e que permite ao

indivíduo uma ética de si (FOUCAULT, 2001a)22.

O que parece importante realçar aqui é a mudança de perspectiva que a noção de

liberdade instaura na velha idéia de resistência, amenizando algumas noções

normalmente evocadas, como a de um indivíduo essencialmente reativo em busca de

saídas frente às estratégias de um poder tentacular. Ao invés disto, emerge agora a

imagem de um indivíduo mais ativo que tem diante de si a possibilidade de uma

autoconstituição capaz de escapar dos processos dominantes de subjetividade.

No entanto, a noção de governamentalidade elaborada por Foucault retoma uma

característica do poder moderno, já presente nas disciplinas e no bio-poder, mas que

agora ganha cores mais fortes, a saber, a suavização dos mecanismos de poder. Além da

positividade – e mesmo em função dela –, o poder moderno apresenta como segunda

característica principal a “docilização” dos meios de exercício que se traduz em uma

crescente sofisticação das formas modernas de controle. Assim, passamos do suplício

medieval, em que o corpo se apresentava como campo de inscrição no qual o poder

deixava a marca de sua força, para as tecnologias disciplinares e reguladoras dos corpos

individuais e coletivos, em que estes aparecem como objetos manipuláveis e induzíveis,

na sociedade moderna. É exatamente esta suavização dos meios que possibilita ao poder

investir sobre os corpos, já que simplesmente supliciá-los, mutilá-los e reprimi-los, seria

cada vez mais difícil, se não impossível. O capitalismo não vingaria se se baseasse tão

simplesmente na repressão. Seguindo a lógica de tornar-se sempre mais eficiente, o que

significa dizer mais forte na sua capacidade de extração de riqueza e menos evidente na

sua manifestação política, o poder vem abdicando de sua expressão mais violenta e

transformando-se cada vez mais em práticas suaves, minimizando a possibilidade de

revoltas –, frente às quais o recurso eminentemente repressivo mostra-se obsoleto, embora

sempre requisitado quando necessário, o que, porém, não caracteriza sua dinâmica

principal.

Pois bem, a idéia de suavização dos mecanismos de poder coloca um problema no

que tange à sua relação com os corpos, qual seja, o de que ele assume uma condição cada

                                                
22 Sugerimos particularmente a leitura dos textos “A ética do cuidado de si como prática de
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vez mais imaterial. Quando Foucault define por governo uma ação sobre ações, ele sugere

que o poder não incide diretamente sobre pessoas e corpos, mas sobre suas forças,

distinguindo-o da violência. Não obstante toda a ênfase de Foucault no aspecto

propriamente material do poder, a noção de governo da biopolítica abre a perspectiva

para pensá-lo a partir de uma certa imaterialidade.

Há mesmo quem defenda esta idéia em obras anteriores, afirmando que é sempre

de um poder imaterial que fala Foucault. Referindo-se a Vigiar e punir, Vigarello (In

GIARD, 1992) diz ser necessário revisitar todas as figuras das disciplinas, conferindo aos

elementos propriamente físicos uma nova dimensão, já que o poder é cada vez mais

imaterial e a docilização do corpo não tem mais relação com meios físicos. O poder

disciplinar tem tanto mais força quanto menos toca o corpo. Sua arte reside em jamais

entrar em contato com a carne e a pele. O incorporal é meio e fim e visa outra coisa que

não o corpo propriamente dito. O dispositivo do Panopticon não é uma prática física sobre

o corpo; ele é exercido à distância23. “É justamente esse incorporal, diz Vigarello, que está no

centro do texto, não obstante a presença aparentemente superabundante do corpo” (In GIARD,

1992:199). Ele sugere, assim, que é de relações imateriais que fala Foucault, na medida em

que o poder alcança maior eficácia quanto menor for sua incidência propriamente física.

Ora, como pensar a relação corpo-poder se o poder é eminentemente imaterial e já não

incide mais diretamente sobre os corpos?

Certos autores vêem aí uma certa desvalorização do corpo físico em Foucault.

Alguns deles situam o problema na própria noção foucaultiana de corpo. É o caso, por

exemplo, de Turner, para quem a indefinição do estatuto do corpo em Foucault leva a

determinadas ambigüidades em sua obra, ora apresentando-o como uma entidade real,

como, por exemplo, “nos efeitos do crescimento populacional sobre o pensamento científico ou em

sua análise do efeito da criminologia sobre o corpo” (1989:76), ora como uma construção

discursiva, como em seus enfoques acerca das descontinuidades da história. Haveria,

                                                                                                                                                   
liberdade” e “Uma estética da existência”.
23 “A disciplina faz ‘funcionar’ um poder relacional que se auto-sustenta por seus próprios mecanismos e
substitui o brilho das manifestações pelo jogo ininterrupto dos olhares calculados. Graças às técnicas de
vigilância, a ‘física’ do poder, o domínio sobre o corpo se efetua segundo as leis da ótica e da mecânica,
segundo um jogo de espaços, de linhas, de telas, de feixes, de graus e sem recurso, pelo menos em princípio, ao
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neste segundo momento, um certo determinismo estruturalista incapaz de reconhecer a

potencialidade sensorial do corpo, o que significa dizer que, na ótica de Turner, falta ao

corpo foucaultiano uma concretude. A este respeito, comentando a crítica que Turner faz

a Foucault, diz Detrez24:

“Em uma tentativa de conciliação de modelos estruturalistas e fenomenológicos, Turner
critica assim Foucault, notadamente, por jamais encarnar esse indivíduo, este corpo do
qual ele trata. No limite, para Foucault, o corpo somente existe por meio dos discursos que
o definem e o modelam. De modo que os estruturalistas, articulando língua e palavra,
esqueciam as vozes de cada um, tal como aos corpos foucaultianos é recusada a
contingência” (2002:210).

Segundo estas críticas, ao fazer o contraponto às abordagens naturalistas do corpo,

Foucault teria conferido demasiada ênfase aos aspectos simbólico-discursivos em

detrimento de sua materialidade, cometendo o velho pecado das abordagens culturalistas

do corpo, tal como sinalizamos no primeiro capítulo. Quando o corpo assume uma

materialidade em Foucault, o faz em termos essencialmente mecânicos, como no caso do

corpo modelado pelas disciplinas. Trata-se aqui de um corpo sem vida, destituído de

sensações e sentimentos, um mero objeto manipulável e rendido aos mecanismos de

poder, um equivalente corpóreo da crítica anteriormente feita ao sujeito25.

                                                                                                                                                   
excesso, à força, à violência. Poder que é em aparência ainda menos ‘corporal’ por ser mais sabiamente
‘físico’” (FOUCAULT, 1987:158-9).
24 Algumas críticas a Foucault nos parecem, no entanto, claramente equivocadas. Diz Detrez:
“Assim, o pensamento do corpo em Foucault é freqüentemente desencarnado, notadamente do contexto social:
o poder é percebido unicamente como difuso na sociedade, agindo sobre todos do mesmo modo, embora nem os
discursos, nem o exercício da disciplina, existam concretamente em estado livre, mas sejam fatos de grupos
sociais e de organizações políticas” (2002:210). Se podemos concordar com determinadas críticas
relativas à noção foucaultiana de corpo, discordamos da idéia de que o poder age sobre todos do
mesmo modo. Não nos parece ser esta a perspectiva de Foucault.
25 Há, porém, quem veja algo de ativo mesmo no corpo disciplinar de Foucault. Vigarello (In
GIARD, 1992), por exemplo, afirma que, se por um lado, a grande imagem da relação entre corpo e
poder de Vigiar e punir é a da corda que força uma árvore torta a corrigir seu desvio original,
imagem essa que tem por objetivo nos lembrar o quanto o corpo é submetido a contenções
diretamente físicas para obedecer às normas impostas por um poder onipresente, há igualmente
uma outra imagem, também mostrada por Foucault, segundo a qual o corpo subjugado das
disciplinas é igualmente um corpo ativo, algo aberto, munido de força e atividade. “Muito mais
profundamente, diz ele, a operação de docilidade somente é ela mesma possível liberando forças, suscitando
produções” (In GIARD, 1992:198). É como se as forças orgânicas reagissem a esta condição de pura
contenção e, mesmo capturadas a serviço de uma dominação, o fizessem não apenas por meio de
uma condição passiva do corpo, mas ativa. Assim, mesmo no corpo disciplinado é possível
encontrar algo de resistente e ativo. Daí a idéia de que o poder não é somente negação. Do mesmo
modo, o corpo é também ele tornado hábil, produtivo, realizador. É preciso, portanto, diz
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É nesta direção que caminha, por exemplo, Ortega (2007). Tomando Foucault como

representante histórico das vertentes construtivistas26, Ortega critica o radicalismo de tais

abordagens, reduzindo o corpo à sua construção lingüística no sentido de que nada nele

seria dado, isto é, de que o corpo seria totalmente maleável e se constituiria

predominantemente a partir de fatores histórico-culturais27. Haveria assim uma negação

do pressuposto ontológico do corpo na medida em que este não existiria enquanto

materialidade, o que classifica de “idealismo lingüístico”, segundo o qual somente

existiria aquilo sobre o que se fala ou escreve.

Ortega parte de um texto de 1971 no qual Foucault (1985c) diz que nada no homem,

nem mesmo seu corpo, seria suficientemente estável para compreender os outros homens

e se reconhecer entre eles. “Essa afirmação, diz Ortega, denota o nominalismo extremo e o

construtivismo radical da sua visão do corpo dos anos 70” (2007:3) e radica, por influência de

Nietzsche, na aversão de Foucault à noção de identidade e sua conhecida rejeição às

filosofias do sujeito presentes não somente na fenomenologia, mas igualmente no

existencialismo e no marxismo. Tal posição apresenta sua face mais evidente em Vigiar e

punir, obra que teria exercido grande influência sobre os autores que passaram a

investigar o corpo.

Ortega aponta, assim, o que considera ser um défice fenomenológico na obra de

Foucault, situando-o dentro de um agnosticismo que se limita a descrever o corpo em

contextos culturais determinados:

                                                                                                                                                   
Vigarello, reformular os termos e pensar não mais em termos mecânicos, negativos e passivos, mas
sim orgânicos, positivos e ativos, alertando-nos para o risco de uma falsa interpretação quanto à
imagem da corda.
26 Se Ortega toma Foucault como ponto de partida de um conjunto de posições que, não obstante
suas diferenças, organizam-se em torno do construtivismo, são na verdade “os pós-foucaultianos
(feministas, teóricos dos estudos culturais e de raça, gays e lésbicas, entre outros) que defendem as versões
mais extremas dessa posição” (ORTEGA, 2007:2). Obs.: o livro citado encontra-se no prelo, sendo que,
por meio do autor,  tivemos acesso à versão preliminar do capítulo “O corpo entre construtivismo e
fenomenologia”, aqui utilizado. Deste modo, as páginas aqui citadas correspondem às páginas do
capítulo e não do livro impresso.
27 Nesta direção, ele se pergunta afinal o que seria esta construção, tentando mostrar que a
expressão é genérica e carrega uma boa dose de ambigüidade. Haveria, assim, uma confusão
epistemológica a partir da qual não se diferencia a idéia do objeto do próprio objeto. Quando se
fala em construção social da homossexualidade, por exemplo, não se deixa claro se esta construção
se refere às pessoas, às práticas ou à cultura homossexual, o mesmo ocorrendo em relação ao
corpo.
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“Qual é a posição de Foucault nesse debate? Em princípio, ele assumiria posições
agnósticas oscilando em certos momentos para a ontológica negativa, ao afirmar que a
disciplina fabrica corpos e produz o corpo natural, ou que a alma é fabricada a partir da
disciplina corporal. O pensador francês afirmou em diversas ocasiões que sua posição é
mais materialista que a do marxismo, já que não examina os efeitos do poder ao nível da
ideologia e sim ao nível do corpo. O poder é ‘exercido fisicamente sobre os corpos’; o
indivíduo é ‘produzido por relações de poder sobre o corpo’, relações estas que ‘podem
penetrar materialmente na espessura mesma do corpo’. Apesar do realce dado aos efeitos
‘materiais’ e ‘reais’ do poder, o engajamento com o ‘corpo real’ convive paradoxalmente
com a visão epistemológica (a posição agnóstica), segundo a qual o corpo desaparece como
entidade ‘material’ ou ‘biológica’, já que ele é conhecido apenas mediante o filtro de um
determinado discurso (médico, jurídico, pedagógico) ou das relações de poder (...) Tanto
para Foucault como para muitos construtivistas, o corpo é encarado como uma construção
simbólica e não como um objeto de carne e ossos. A história do corpo é encarada como a
história de suas representações, dos discursos sobre ele, ignorando completamente a
experiência subjetiva do corpo (...)” (ORTEGA, 2007:6-7).

Ortega acredita que o construtivismo mais radical de Foucault faria eco à vertente

agnóstica, incapaz de estabelecer afirmações verdadeiras e universais sobre o corpo. Para

ele, haveria aí uma confusão entre pressupostos epistemológicos e ontológico-

antropológicos ao afirmar que não apenas os discursos e saberes sobre o corpo seriam

construções, mas inclusive as experiências que temos dele e o corpo em sua própria

materialidade. Tratar-se-ia, assim, de um corpo carente de materialidade viva, destituído

de sensações, salvo prazer e desejo, as únicas que o filósofo francês consideraria, em

consonância com a própria noção de resistência. Longe de se constituir numa simples

escolha sem maiores conseqüências, ela acaba por evidenciar o estatuto do corpo frente ao

mundo, pois “o que está em jogo na escolha do vocabulário da resistência não é uma mera opção

terminológica. Existem importantes implicações antropológicas nesta opção” (ORTEGA, 2007:14).

Segundo Ortega, haveria uma dificuldade, comum às vertentes construtivistas, de lidar

com a noção de ação, dificuldade esta que se expressaria na opção pela idéia de

resistência, o que remete a um corpo defensivo, carente de recursos próprios e, portanto,

incapaz de iniciativa para o embate. Assim, “em termos sociológicos poderíamos dizer que no

construtivismo a tensão entre ação e estrutura é resolvida em favor dos elementos estruturais, ao

focalizar no que a sociedade faz ‘ao’ e ‘com’ o corpo, negligenciando as maneiras pelas quais o corpo

pode ser entendido como a base da ação e da experiência” (2007:14).
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Este corpo, assim formulado, diz Ortega, seria, portanto, insuficiente para as tarefas

atribuídas a ele pelo próprio Foucault:

“(...) a observação repetida por Foucault (e pelos foucaultianos) de que ‘onde há poder, há
sempre resistência’, precisa de uma outra noção de corporeidade que permita explicar
donde a resistência aflui, se queremos que a frase acima citada seja mais do que um slogan
sem conteúdo. Pois, a ênfase de Foucault nos efeitos do poder sobre o corpo reduz os
agentes sociais a corpos passivos e não permite descrever como os indivíduos agiriam de
maneira autônoma. Apesar de falar em A vontade de saber de uma outra economia dos
corpos e dos prazeres como a forma de resistência ao dispositivo da sexualidade e ao
biopoder, o indivíduo não dispõe dos meios para utilizar o corpo e os prazeres de forma
ativa contra um poder que o constitui” (ORTEGA, 2007:12).

Ortega reconhece que Foucault ameniza suas posições iniciais a partir dos anos

1980, quando percebe as dificuldades de formular a noção de resistência a partir de uma

compreensão do corpo como objeto totalmente construído pelas relações de poder,

momento em que parte para o estudo do indivíduo como sujeito moral e desemboca na

idéia de uma estética da existência, como já indicamos. Isto teria aberto espaço para uma

noção de corpo mais sensível à sua materialidade biológica e colocado em xeque seu

radicalismo inicial28. Não obstante isto, Ortega aponta para uma ambigüidade na obra de

Foucault, já que este “novo” corpo não é tematizado, o que daria espaço para um reforço

das posições dualistas:

“Parece que desse corpo, o filósofo não quer falar, apesar de que ele esteja pressuposto na
noção ativa de subjetividade das estéticas da existência. O resultado é a mencionada
radicalização das posições dualistas, como vemos, por exemplo, na noção de chresis, do
‘uso’ dos prazeres, na qual a alma age sobre o corpo, se serve dele, é o sujeito das ações
corporais” (ORTEGA, 2007:13).

Para Ortega, se Foucault realiza uma inversão da relação tradicional corpo-alma,

privilegiando o corpo na formação do self, ele é incapaz de romper com um certo

dualismo entre corpo e mente, dualismo este que não teria sido superado nem mesmo em

                                                
28 “Existe uma contradição entre o corpo como produto do discurso e das relações de poder e como origem pré-
discursiva de prazer e resistência, uma espécie de fonte inesgotável de prazer anterior aos seus efeitos sociais,
como diversos comentadores reconhecem. Precisamente os construtivistas como Judith Butler criticaram esse
aspecto da obra de Foucault que, ao invocar uma multiplicidade libidinal pré-discursiva que pressupõe uma
sexualidade anterior à lei, abdicaria do modelo construtivista da corporeidade. O corpo não apenas como
produto do discurso, mas como ‘além’ do discurso, não é o corpo do construtivismo (...) Ao falar do indivíduo
que se constitui como sujeito moral na Antiguidade, não podia ter em mente o mesmo corpo submisso e
disciplinado que possibilitava a implantação de uma identidade na modernidade” (ORTEGA, 2007:13).
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suas últimas obras29. Seria preciso, portanto, repensar a noção de corpo presente em

Foucault no sentido de recuperar sua materialidade viva, e cuja experiência não seja

eclipsada pela ênfase nos controles reguladores sobre ele, “uma noção de corporeidade que

ultrapasse sua mera construção sócio-discursiva e que leve em conta a dinâmica própria dos

processos corporais e os limites da construção” (ORTEGA, 2007:14).

Esta noção Ortega afirma encontrar na fenomenologia do corpo que, segundo ele,

propõe uma abordagem psicofísica ou unicista na qual corpo e mente não são

considerados entidades metafísicas distintas, mas manifestações distintas de um mesmo

corpo. Isto porque “existe uma diferença fenomênica, diz ele, que nos permite distinguir

objetos físicos de eventos mentais, que não deve ser confundida com a diferença ontológica, que

considera o físico e o mental como duas entidades metafísicas independentes” (2007:12) [grifo de

Ortega]

Para Ortega, a recuperação da dimensão físico-biológica30 do corpo a partir de uma

abordagem fenomenológica representaria uma importante contribuição à obra

foucaultiana, permitindo ultrapassar o dualismo ali presente, bem como os obstáculos

colocados pela genealogia do poder, abrindo espaço para uma ação afirmativa de

resistência frente aos mecanismos de poder. Assim, ao invés de resistência, Ortega propõe

a noção de ação, cujo vocabulário remeteria a um ser humano mais criativo na sua relação

com o mundo. Se Foucault reforçou a condição passiva do corpo para poder desenvolver

a noção de sociedade disciplinar, caberia agora, segundo Ortega, problematizar um corpo

capaz de escapar a este controle, porém, não sob o signo da resistência, mas sim da ação,

um corpo criativo, um corpo-ação:

“Invocar o corpo fenomenológico representa um deslocamento dos elementos estruturais
para as maneiras como o corpo é vivido e experienciado e para um engajamento prático
com o mundo. Trata-se de dar ênfase no corpo como a localização física desde a qual
falamos, conhecemos e agimos. Privilegiar o corpo fenomenológico é privilegiar o corpo

                                                
29 “Ao falar do cuidado de si na cultura grega, faz-se referência à alma como ‘sujeito das ações corporais’.
Trata-se de um modelo ascético fortemente dualista, no qual o espírito, a alma controla o corpo. Ocupar-se de
si implica, primeiramente, uma relação da alma com o corpo” (ORTEGA, 2007:12).
30 Ortega insiste, porém, que não propõe uma redução do corpo à sua anatomofisiologia.
Concepção discursiva e concepção anatomofisiológica do corpo seriam dois extremos, ambos
reducionistas, que não contemplariam o que ele propõe como fenomenologia do corpo, uma
abordagem que considere a experiência como uma dinâmica entre o indivíduo e seu meio.
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que age; ele é fundamental para a ação. Toda ação é, em primeiro lugar, uma ação
corporal” (ORTEGA, 2007:14)31.

De fato, a noção foucaultiana de corpo se apresenta em contraponto às vertentes

naturalistas que procuram reduzi-lo a fatores biológico-genéticos, o que coloca Foucault

como um dos expoentes da chamada abordagem construtivista do corpo, segundo a qual

o corpo é concebido como o resultado de um processo de socialização cultural num tempo

e espaço específicos. Tal noção encontra em Nietzsche uma de suas influências mais

marcantes, especialmente no que concerne à adoção do método genealógico que recusa a

idéia de origem ou fundamento. Ao invés de um corpo natural, a genealogia de

inspiração nietzscheana que Foucault adota busca recuperar os diversos sistemas e

estratégias de submissão que, produzindo efeitos de poder e saber, conferem aos corpos

suas marcas de constituição social. Há, portanto, uma “desnaturalização” dos corpos a

partir da idéia de que estes são continuamente construídos e destruídos por práticas

histórico-sociais. Foucault sacrifica o corpo como base imutável da existência humana,

como aquela unidade que garante à história uma certa noção de continuidade. Sob esta

ótica, ele é menos uma base dada a partir da qual se pode explicar acontecimentos e mais

um complexo campo aberto onde os acontecimentos se dão. Como diz Alvarez acerca do

corpo em Foucault, “em vez de sede da alma una e indivisível, o corpo é o espaço complexo e

heterogêneo de inscrição dos acontecimentos” (In BRUHNS & GUTIERREZ, 2000:70). Não há,

portanto, identidades prévias, mas um perpétuo jogo de práticas sociais. Neste sentido,

Foucault avança no que concerne a uma compreensão do corpo como algo relacionado às

forças sociais que sobre ele atuam e por ele passam, de onde podemos deduzir que as

sociedades exercem grandes investimentos sobre os corpos no sentido de adequá-los

àquilo de que necessitam para sua reprodução.

Há, no entanto, controvérsias quanto à excessiva maleabilidade do corpo em

Foucault. Segundo Dreyfus e Rabinow (1984), se o filósofo francês baseia-se em Nietzsche

para rejeitar as teorias naturalistas e deterministas do corpo, também rejeita seu extremo

oposto, ou seja, a idéia de um corpo totalmente instável – como propõe, por exemplo, o

                                                
31 Evocar a ação, adverte Ortega, não significa nem desconsiderar as estruturas, nem supor um
sujeito racional, mas pensar uma relação dinâmica entre ação e estrutura, como teriam feito, por
exemplo, Merleau-Ponty e Pierre Bourdieu.
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existencialismo sartriano. Caso contrário, dizem eles, seria impossível organizá-lo e

controlá-lo por um período tão longo, como vislumbra Foucault. Curiosamente, é na

fenomenologia do corpo, especialmente a de Merleau-Ponty, com sua noção de corps

propre, que os autores estadunidenses identificam uma das matrizes foucaultianas. Eles

concordam, porém, que Foucault não teria investido no aprofundamento desta questão,

deixando-a em aberto. Assim, “apesar de suas análises brilhantes do corpo como lugar onde as

práticas sociais mais ínfimas e mais locais se relacionam à organização mais vasta do poder (...),

Foucault permanece muito evasivo no que concerne à maleabilidade real do corpo humano”

(DREYFUS & RABINOW, 1984:164).

A crítica de Ortega – bem como de Turner – ao corpo foucaultiano, embora correta

na proposta, nos parece imprecisa na análise. Se é verdade, como alega Ortega, que

muitas vertentes construtivistas negam a realidade material do corpo e mesmo nutrem

uma certa aversão à carne por verem nela riscos de uma redução da complexidade sócio-

histórica do homem ao que se poderia chamar de fisicalismo biológico, não podemos

atribuir esta posição ao construtivismo como um todo. Há que se distinguir entre as

correntes construtivistas aquelas que se aproximam de tal posição das que não se

aproximam. Não nos parecem válidas as vertentes construtivistas que reduzem o corpo a

uma abstração, simples produto dos discursos que se abatem sobre ele, e renegam sua

materialidade viva. Tampouco nos parece ser este o caso de Foucault. Se ele não

desenvolve explicitamente uma abordagem mais dinâmica do corpo, não significa

necessariamente que se lhe oponha.

Já apresentamos no primeiro capítulo a posição aqui defendida quanto ao estatuto

do corpo, diferenciando carne enquanto pura matéria e corpo como a carne simbolizada e

inserida no contexto sócio-histórico do qual é indissociável e que, no caso das sociedades

ocidentais modernas, assume múltiplas abordagens: sociológica, biológica, psicológica,

filosófica etc. Esta é uma posição que se pode qualificar de construtivista e ela em nada

contraria a materialidade do corpo. Este nos parece ser um ponto central de nossa

argumentação: a idéia de corpo como construção não se opõe obrigatoriamente ao

reconhecimento de sua condição biológica nem implica na sua redução a elementos

exclusivamente discursivos. O que se constrói não é somente a idéia de corpo, como

sugere Ortega, mas sua própria materialidade. Concordamos com Bezerra Jr. (In
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BEZERRA JR & PLASTINO, 2001), quando este diz acreditar haver algumas confusões no

que diz respeito à compreensão da linguagem e seu papel na constituição do sujeito (e de

seu corpo).

Alinhando-se às correntes que concedem à linguagem uma centralidade na

constituição do humano, na medida em que é por meio dela que o homem confere sentido

a si e ao mundo, Bezerra Jr. vê na crítica a estas correntes – como na de Ortega a Foucault

– uma compreensão da linguagem como representação, o que pressupõe uma forma de

apreensão do mundo a partir de um sujeito racional que se serviria da linguagem

basicamente para representar a realidade exterior em sua mente, expressar aos demais seu

mundo interior e comunicar-se com eles. Diz Bezerra Jr.:

“Ora, quando se imagina a linguagem como espelho do mundo ou veículo de
representações, expressões e comunicação, torna-se difícil, de fato, aceitar a idéia de um
sujeito lingüisticamente constituído. Ele nada mais seria que um agente racional das
representações, que o conjunto de suas próprias atividades conscientes, e teria muito
pouco em comum com a descrição de sujeito e vida subjetiva de que dispomos não só em
psicanálise mas também nas teorias cognitivas mais recentes. Seria um sujeito
desencarnado, imaterial, disembodied. Dito de outro modo, o sujeito da representação
ou da reflexão racional teria no corpo, nas paixões e nos afetos seu outro, estando em uma
relação de exterioridades com esses elementos” (In BEZERRA JR & PLASTINO,
2001:20).

Não é esta, porém, a perspectiva do naturalismo pragmático, ao qual se alinha

Bezerra Jr., e que toma a linguagem menos como um código universal redutível a uma

função essencial e mais como uma habilidade natural que serviria de ferramenta na

interação do homem com o mundo; menos como Linguagem e mais como jogos de

linguagens. Neste sentido, diz ele, “‘representar a realidade’ é apenas um jogo de linguagem

possível, que tem regras próprias, mas de modo algum expressa a ‘natureza última’ ou a ‘qualidade

essencial’ da linguagem” (In BEZERRA JR & PLASTINO, 2001:21).

Enquanto habilidade natural, a linguagem é concebida aqui como um recurso

bastante refinado de nossa capacidade humana e, embora se apresente como aquilo que

nos constitui enquanto humanos, é visto como parte de nossa história natural e não como

ruptura a ela. Assim, conclui Bezerra Jr. dizendo que a linguagem

“não é ‘veículo’ de representações, ‘espelho’ do mundo ou ‘ser’ entre um sujeito e a
realidade. Os jogos de linguagem são uma maneira de lidar com o mundo, os outros e o
próprio corpo que permite a emergência de coisas como a experiência de um ‘eu’ capaz de
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reconhecer-se como tal e de um mundo que não é apenas sentido, mas concebido como tal.
A linguagem, portanto, não é exterior à natureza ou à realidade, porém uma parte delas.
Não é algo que a re-presente de algum modo em algum outro lugar; ao contrário, as
atividades lingüísticas só podem ser efetivamente compreendidas quando examinadas em
sua função nos contextos em que aparecem, e que são ao mesmo tempo biológicos,
psicológicos e sociais” (In BEZERRA JR & PLASTINO, 2001:22).

Sob esta perspectiva, a linguagem deixa de ser uma espécie de exercício

desencarnado da razão consciente para se tornar aquilo que nos permite qualificar e

conferir sentido à vida que temos e que, de certo modo, teríamos independente dela, mas

que, com ela, ganha uma dimensão especial, própria do que designamos de humano.

Ao nosso ver, Bezerra Jr. vai ao cerne da questão ao perguntar, afinal, por que se

insiste na existência de uma subjetividade não lingüística. A resposta é que a afirmação

radical do campo lingüístico traz consigo um risco, qual seja, o de restringir a experiência

humana ao discursivo e ao enunciável, com a conseqüente desconsideração das

experiências humanas mais diretamente ligadas ao corpo. A preocupação procede e, neste

ponto, estamos de acordo com Ortega, inclusive ao reconhecer que, ao menos em parte,

isto se deve a uma aversão àquilo que tradicionalmente foi colocado no campo da biologia

humana, nossa dita “dimensão animal”. Há um amplo campo pré-verbal cuja importância

é igualmente central na experiência humana e Bezerra Jr. o localiza no domínio das

sensações e dos afetos. Ocorre, porém, que evocar o não–lingüístico não significa negar a

centralidade da linguagem como campo de constituição de sentido. Até porque ela faz o

contrapeso às perspectivas epistemológicas objetivistas que tentam remeter questões de

natureza significativa a uma experiência bruta imediata que se imporia por si só e

descartaria a necessidade de qualquer discurso elaborativo.

Portanto, se reconhecemos com Ortega a necessidade de consideração de uma

dimensão pré-lingüística do corpo, não deixamos de considerá-lo um campo de

significações, o que nos coloca em maior sintonia com a perspectiva de Bezerra Jr.

segundo a qual a dimensão lingüística, e, portanto, a noção de construtividade do corpo,

não se opõe à dimensão pré-discursiva e à sua materialidade. O humano contempla tanto

uma dimensão pré-verbal quanto uma verbal, sendo que ambas são fundamentais e não

devem ser tratadas de modo excludente.
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No que se refere a Foucault, lembra Rabinow (2002) que as formações discursivas de

que trata o filósofo francês não estão desligadas das práticas sociais nas quais se

encontram nem excluem as práticas não-discursivas, mesmo que por muito tempo ele

tenha superdimensionado aquelas em detrimento destas32.

Nosso enfoque aqui, queremos reiterar, é o de que o corpo é uma realidade

material-intensiva em relação permanente com o mundo, de modo que sobre ele incide

um complexo conjunto de elementos sócio-culturais33, sejam eles ações ou idéias, que são

igualmente forças intensivas e que modulam e configuram a carne, conferindo sentido e

fazendo-a corpo. A construção não é um acontecimento apenas mental, de modo que não

há razão para opô-la à materialidade do corpo. Para nós, elas são complementares.

Mas a discordância em relação a Ortega vai além e diz respeito às razões que o

levam a criticar o construtivismo, a saber, a necessidade de um corpo comum. Ele defende

a idéia de que o estabelecimento deste corpo comum permitiria aos homens se

reconhecerem enquanto iguais, o que funcionaria como “antídoto” contra a excessiva

maleabilidade presente na perspectiva construtivista. Esta maleabilidade seria

compartilhada por um amplo conjunto de tendências, dos adeptos da realidade virtual,

passando pela inteligência artificial, os cyborgs e demais posições pós-orgânicas e pós-

humanistas, que em comum com os construtivistas encobrem uma certa aversão da carne,

como já mencionamos. Ortega lembra ainda que esta aversão está igualmente presente em

um certo discurso contemporâneo, forjado pelo saber biomédico e tecnológico, “que busca

a rejeição e superação da condição humana usando sempre o mesmo argumento da pobreza de nosso

                                                
32 “Embora estivesse temporária e parcialmente enredado no vocabulário estruturalista daquele momento, ele
nunca teve a intenção de isolar o discurso das práticas sociais que o circundavam. Seu objetivo, tanto então
quanto depois, era evitar análises de discurso (ou ideologia) como reflexos, não importa o quão
sofisticadamente mediados, de algo supostamente mais ‘profundo’ e mais ‘real’. Ao perguntar ‘como funciona
o discurso?’ sua meta foi isolar as técnicas de poder exatamente naqueles lugares onde este tipo de análise é
raramente feito. Mas para atingir isso, ele primeiro superenfatizou as articulações internas e a natureza
aparentemente autônoma dos discursos científico-sociais. Embora tenha preservado a maioria de suas
sistematizações ‘arqueológicas’ da formação de conceitos, objetos, sujeitos, e estratégias discursivas nas
ciências humanas, ele agora explicitamente alargou a sua análise para mostrar como estas disciplinas
tomaram parte efetiva num campo histórico que inclui outros tipos de práticas não-discursivas”
(RABINOW, 2002:34).
33 Estes elementos são sócio-culturais na medida em que, primeiro, são externos ao indivíduo,
segundo, são dinâmicos e, terceiro, são particulares. Eles se opõem à perspectiva naturalista do
corpo, inatista, estática e universal.
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enraizamento corporal” (ORTEGA, 2007:22). Para os defensores desta posição, o corpo nos

manteria presos a uma materialidade menor, constituindo-se em um mal a ser superado34.

Pois bem, a recusa em reconhecer uma universalidade corporal faria com que o

construtivismo radical ecoasse o discurso de negação do corpo promovido pelas novas

biotecnologias, colocando-se em sintonia com ele.

A questão de Ortega é, assim, mais política que epistemológica. Para ele, haveria

vantagens ético-políticas na compreensão fenomenológica do corpo, na medida em que

esta oferece uma possibilidade de contraponto ao discurso biotecnológico, um “corpo

como-um-todo” e não um objeto infinitamente maleável e intercambiável, portanto

comercializável, próprio das biotecnologias.

Para afirmar o corpo comum Ortega evoca a existência de invariantes, a partir dos

quais poderíamos identificar este comum, que ele chama de “antropologia mínima”,

colocando nesta categoria questões como “a posição ereta, a assimetria frente/dorso do corpo, a

tendência recessiva da visceralidade e mesmo a relação indivíduo-ambiente. Todos eles constituem o

invariante em torno ao qual as variações históricas e culturais se aplicam” (2007:16)35.

Na seqüência, porém, Ortega afirma que estes invariantes comporiam algo como

antropologias e ontologias provisórias, estando, portanto, sujeitos a revisões em

decorrência de novos conhecimentos. Diz ele: “Está no campo do possível e imaginável em um

futuro não tão longínquo que esses invariantes sejam alterados. Essas modificações constituirão, no

entanto, novos invariantes em torno dos quais novas variações culturais serão testadas” (2007:16).

Ora, os “invariantes” de que fala Ortega não são invariantes no sentido estrito,

estruturas biológicas primárias que poderíamos afirmar como comuns ao gênero humano,

mas marcos referenciais a partir dos quais podemos pensar as variações do corpo, como

ele próprio reconhece ao dizer que “para poder falar de variação precisamos sempre de um

invariante, em referência ao qual a variação aparece como tal. A não-variabilidade do corpo humano

deve ser pressuposta para poder avaliar se alguma variação acontece” (2007:16). Ou seja, Ortega

                                                
34 Para Ortega, se no passado a teoria sócio-discursiva funcionou como um antídoto contra
pretensões universalizantes e normativas do corpo, hoje ela teria perdido esta capacidade
emancipadora em razão da afinidade com o discurso biotecnológico.
35 Adiantando-se a possíveis críticas, ele ressalta que tal idéia não implica na negação do papel da
cultura. Há estruturas, mas não se pode colocar nelas demasiada ênfase, o que seria garantido pela
noção de “experiência” (Cf. Ortega, 2007).
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recorre ao mesmo expediente que propõe combater, mantendo-se no plano discursivo. Se

este discurso afirma a variação ou algum invariante, isto não altera o fato de que se trata

de criar um argumento para afirmar um referente universal, como admite, pura

arbitrariedade. E isto porque, como procuramos mostrar no primeiro capítulo, não há

elemento que permita uma distinção inequívoca entre as noções de natureza e cultura,

elas próprias construções.

Além disto, ao evocar um acesso natural ao corpo, um natural prévio ao cultural,

Ortega mantém o dualismo no que concerne à separação entre natureza e cultura, não

obstante proponha uma noção unicista de corpo. Parece-nos que tanto a abordagem

construtivista, que recusa a materialidade do corpo, quanto a abordagem naturalista, que

insiste na existência de uma base natural comum aos homens, mantêm-se ainda presas a

este dualismo.

Mas o recurso a um referente é não somente pouco sustentável do ponto de vista

teórico, como ainda desnecessário. Não é preciso recorrer a ficções invariantes em busca

de um corpo universal para afirmar a nossa materialidade corpórea e, com isto, fazer um

contraponto às idéias que defendem, seja a obsolescência do corpo, seja seu determinismo

biológico ou genético. Primeiro porque, como tentamos mostrar acima, o recurso a

invariantes será tão argumentativo quanto o mais radical discurso biomédico e

tecnológico, ele também construído em torno de saberes ditos universais que concebem o

corpo como um organismo determinado – o que faz o discurso biomédico senão valer-se

do saber científico “objetivo” de ponta para sustentar sua visão fragmentária e

operacional do corpo? O corpo é múltiplo demais para definir um padrão comum (o que

não significa dizer que não possa ser padronizado). Segundo porque não há contradição

entre a idéia de construção do corpo e a afirmação de sua materialidade.

Além disto, ao criticar Foucault por conferir à resistência um sentido por demais

passivo, Ortega parece não considerar as mudanças por ele introduzidas com as noções de

governo e liberdade. Se estamos de acordo com Ortega quanto à existência, nas ciências

sociais em geral, de uma visão que privilegia aquilo que a sociedade faz ao corpo em

detrimento do corpo como base de ação, um privilégio da estrutura em relação à ação,

discordamos que esta seja a tônica em Foucault, especialmente em seus últimos trabalhos.

Parece-nos, ao contrário, que a construção de si desloca o problema da resistência
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exatamente para o campo da ação do sujeito, uma ação sobre si próprio, abrindo espaço

para uma estética da existência como alternativa ético-política para o mundo

contemporâneo. Permitam-me evocá-lo mais uma vez:

“Sem dúvida, o objetivo principal hoje não é descobrir, mas recusar, o que somos.
Precisamos imaginar e construir o que poderíamos ser para nos livrarmos deste tipo de
‘duplo constrangimento’ político que são a individualização e a totalização simultâneas
das estruturas do poder moderno. Poder-se-ia dizer, para concluir, que o problema ao
mesmo tempo político, ético, social e filosófico que nos é posto hoje não é tentar libertar o
indivíduo do Estado e de suas instituições, mas de nos libertarmos nós do Estado e do tipo
de individualização que a ele se liga. Precisamos promover novas formas de subjetividade
recusando o tipo de individualidade que nos impuseram durante vários séculos”
(Foucault In DREYFUS & RABINOW, 1984:308).

Este sujeito ativo, por sua vez, implica em um corpo igualmente ativo, na medida

em que aparece no centro dos processos desta construção de si que, se são exercícios do

espírito sobre o corpo, como diz Ortega, são igualmente exercícios do corpo sobre o

espírito (RABINOW, 2002). Tampouco nos parece haver na estética da existência a defesa

de um dualismo em que a alma atuaria sobre o corpo (como aliás não nos parecia haver,

em Vigiar e punir, apenas um corpo atuando sobre a alma). O trabalho sobre si abre, assim,

a possibilidade de pensar o corpo de modo mais dinâmico.

Portanto, as reivindicações de um sujeito-corpo mais ativo na relação com os

mecanismos de poder, estão, ao menos em parte, presentes já nos últimos trabalhos de

Foucault, especialmente naqueles em que desenvolve a idéia de uma estética da

existência. Por esta razão, não nos parece que a governamentalidade implique em uma

desvalorização do corpo físico nem que este perca espaço na obra foucaultiana a partir

dos anos 1980. Se a relação entre corpo e poder muda ao longo da reflexão política de

Foucault, ela não deixa de existir. Além do mais, se a tônica desta reflexão é a afirmação

de que o poder moderno assume cada vez mais a dupla característica de positividade e

docilização, fazendo-se mais relação de poder que estado de dominação, não podemos

nos esquecer que os recursos tradicionais da dominação, vale dizer, a violência física, a

coerção, bem como a disciplinarização, mesmo que em grau menor no que diz respeito à

dinâmica normal do capitalismo contemporâneo, ainda estão em curso. Foucault não se

cansa de reiterar que as tecnologias políticas não se substituem, mas se complementam ao

longo do tempo, o que significa dizer que as disciplinas e mesmo o velho poder suplicante
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coexistem, em maior ou menor grau, com a administração biopolítica da vida. O poder

recorre a muitas formas simultâneas. Em certos contextos ele é ação sobre ação, mas em

outros, controle físico dos movimentos, regime legal ou ainda violência das armas. Isto

depende do contexto não apenas social mas histórico, bem como do campo de incidência,

se micro ou macroscópico. Se Foucault se viu obrigado a distinguir governo de violência

para encontrar espaço de liberdade para o sujeito contemporâneo, o que importa não é

tanto fazer uma separação radical entre estas duas formas de poder, como se ele se

norteasse mais pelos meios do que pelos fins, e sim reconhecer sua versatilidade

inventiva, seja apostando, como regra geral, em meios cada vez mais suaves e positivos,

seja reunindo mecanismos aparentemente anacrônicos, mas que ainda mostram sua

utilidade em um mundo repleto de anacronismos36.

                                                
36 Em uma entrevista concedida em 1984, intitulada “A Ética do cuidado de si como prática da
liberdade”, Foucault (2001a) retoma algumas idéias em relação à temática do poder, esclarecendo a
distinção que estabelece tanto entre práticas de liberdade e processos de libertação, quanto entre
dominação e relações de poder. Restringindo-nos aqui a esta última diferenciação, diz Foucault que
a análise das relações de poder assume uma dimensão extremamente ampla, abarcando todo um
conjunto de relações que podem ser exercidas entre indivíduos, no âmbito da família, em uma
relação pedagógica ou mesmo no corpo político. Tal como fizera outras vezes, Foucault toma as
relações de poder como diferentes maneiras de se dirigir a conduta do outros, sendo preciso
considerar aqui dois pontos: primeiro, por relação Foucault entende relação entre indivíduos (e não
coisas, o que engloba “pessoas coisificadas”); segundo, estes indivíduos se inserem em um campo
de liberdade fora do qual não há propriamente relações de poder. “Se um dos dois [indivíduos]
estivesse completamente à disposição do outro e se tornasse sua coisa, um objeto sobre o qual ele possa exercer
uma violência infinita e ilimitada, não haveria relações de poder. É preciso, portanto, para que se exerça uma
relação de poder, que haja sempre dos dois lados ao menos uma certa forma de liberdade” (2001a:1539). Isto
nos leva a pensar, em concordância com outros trabalhos de Foucault, que o diferencial entre
dominação e relações de poder é exatamente a liberdade. Porém, continua ele: “em inúmeros casos,
as relações de poder estão fixadas de tal forma que elas são perpetuamente dessimétricas e que a margem de
liberdade é extremamente limitada” (2001a:1539). Ele dá como exemplo as relações conjugais
tradicionais nos séculos XVIII e XIX, nas quais, não obstante a supremacia do poder masculino
sobre a mulher (forte dessimetria de forças), as mulheres tinham alguma margem de manobra
(enganar seus maridos, trai-los, negar-se sexualmente etc). Neste caso, mesmo havendo uma
margem de liberdade, Foucault afirma haver uma relação de dominação, já que nenhuma das
possibilidades acima aventadas poderia efetivamente inverter a situação. Ora, vemos aqui que
também no estado de dominação há um espaço de liberdade, mesmo que extremamente limitado,
o que nos leva a pensar que a liberdade não é o único diferencial entre relações de poder e estados
de dominação. Este diferencial comporta também o grau de mobilidade ou imobilidade da
situação. Diz ele: “Essa análise das relações de poder constitui um campo extremamente complexo; ela às
vezes encontra o que se pode chamar fatos ou estados de dominação, nos quais as relações de poder, em vez de
serem móveis e permitirem aos diferentes parceiros uma estratégia que os modifique, se encontram bloqueadas
e cristalizadas. Quando um indivíduo ou um grupo social chega a bloquear um campo de relações de poder, a
torná-las imóveis e fixas e a impedir qualquer reversibilidade do movimento – por instrumentos que tanto
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O fato é que, seja governando condutas ou coagindo pessoas, seja adestrando

músculos ou manipulando tecidos, células e genes, é sempre de corpos que se fala. Não há

poder imaterial; todo poder é material e os corpos-sujeitos continuam sendo seus objetos

privilegiados. A grande contribuição de Foucault foi ter mostrado que os mecanismos de

poder penetram os corpos, domesticando suas forças, seja de modo explícito, como nas

disciplinas, seja de modo velado, conduzindo condutas. E neste sentido, o poder é algo

físico, concreto, material e não uma abstração marcada por interesses predominantemente

racionais e cujo embate se dá no campo exclusivo das idéias. Assim, se há aqueles que

optam por ver na obra de Foucault uma abertura para o esvaziamento do corpo, há

igualmente outros que optam por aprofundar sua importância, autores para quem, não

obstante a suavização dos mecanismos de poder contemporâneo, o corpo jamais deixa de

ser seu alvo privilegiado (Alvarez In BRUHNS & GUTIERREZ, 2000). É neste segundo

grupo que nos colocamos.

No entanto, parece verdadeiro que o corpo em Foucault não é devidamente

aprofundado37, deixando brechas, e, não obstante seu estatuto mais dinâmico a partir da

                                                                                                                                                   
podem ser econômicos quanto políticos ou militares –, estamos diante do que se pode chamar um estado de
dominação. É certo que, em um tal estado, as práticas de liberdade não existem ou somente existem
unilateralmente ou são extremamente restritas e limitadas” (2001a:1529-30). O que caracteriza uma
relação de poder, além de um certo grau de liberdade, são ainda mobilidade, reversibilidade e
instabilidade. Assim, podemos entender destas considerações que o diferencial entre estado de
dominação de relações de poder reside menos em características presentes em um e ausentes em
outras, e mais no grau de cada uma delas combinadas entre si. Trata-se menos de uma oposição
de elementos do que de uma composição entre eles. Assim, a combinação de liberdade mínima e
mobilidade reduzida configuraria um estado de dominação, enquanto a ampliação destas margens,
tanto de liberdade quanto de mobilidade, configuraria relações de poder. Ora, o estado de
dominação se apresenta desta forma como uma condição específica das relações de poder,
exatamente quando elas se mostram limitadas e reduzidas a margens muito estreitas de
mobilidade e liberdade de pelo menos um dos agentes envolvidos. Isto sinaliza para uma
proximidade muito maior entre estas duas dinâmicas de poder do que normalmente os
comentadores de Foucault costumam reconhecer. Embora reafirme a distinção entre relações de
poder e processos de dominação, Foucault parece conceder à liberdade uma amplitude bem maior
que em outros textos. É preciso dizer que se trata de uma entrevista concedida por Foucault e que
exposições verbais geralmente não contêm o mesmo grau de precisão teórico-conceitual que textos
escritos. De qualquer modo, abre a possibilidade de novas leituras de obra de Foucault, algo que
ele próprio, acreditamos, veria com bons olhos.
37 Vários autores (DREYFUS & RABINOW, 1984; Carvalho In RIBEIRO, 1985; ORTEGA, 2007)
sugerem que Foucault deixou a questão do corpo em sua relação com o poder em aberto, o que
significa dizer que ele não levou a questão às últimas conseqüências, dando margem mesmo a
diferentes interpretações.
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estética da existência, ele ainda está distante de uma noção capaz de proporcionar ao

sujeito maior potência no processo de constituição de si e na sua relação com os

mecanismos de poder. Neste sentido, a crítica de Turner e Ortega de que falta um corpo

biológico-material em Foucault, bem como de que este representaria uma importante

contribuição ao problema do sujeito com o poder, nos parece correta. A perspectiva de

evocar a materialidade viva do corpo – evidentemente, somando-a à sua dimensão

simbólica – nos permitiria, a partir de uma compreensão mais complexa e dinâmica deste,

potencializar a idéia foucaultiana de resistência, pensada já nos termos de uma estética da

existência. Portanto, não é o construtivismo de Foucault que coloca um problema neste

debate, mas a ausência de um corpo como materialidade viva, para utilizar a expressão de

Ortega.

É esta a nossa aposta, sinalizando para os riscos das abordagens que, em nome de

uma suposta liberdade de ação, insistem em desvalorizar o corpo nas relações

contemporâneas de poder. Para tanto, vamos buscar na psicologia corporal de Wilhelm

Reich, bem como em novas abordagens biológicas e neurobiológicas, como as de Antonio

Damásio, Humberto Maturana e Henri Atlan, elementos para pensar um corpo vivo como

ponto de partida para a elaboração de formas autônomas de resistência aos mecanismos

contemporâneos de poder.
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Capítulo 4 – O corpo vivo: Wilhelm Reich e a biologia contemporânea

A idéia de um corpo vivo nos remete a abordagens oriundas diretamente da

biologia ou a ela ligadas. Pode parecer estranho valer-se de tais abordagens, sobretudo

quando se inicia esta tese exatamente criticando o corpo anatomofisiológico promovido

pelo biomédico. Tal estranheza, porém, somente se justifica perante o desconhecimento da

diversidade de enfoques biológicos do corpo que, não raro, são ignorados e submetidos a

uma rotulação geral e indiferenciada. Por mais surpreendente que possa parecer a alguns,

há autores em biologia que não reduzem o corpo a forças exclusivamente biológicas. Não

pretendemos fazer aqui um recorrido histórico destas abordagens, nem defendemos que

componham uma vertente única e coesa. Procuramos apenas articular certas concepções

biológicas que, realçando a importância do corpo, concebem-no como força dinâmica e

aberta em relação ao meio1.

O ponto de partida é a noção reichiana de unidade funcional entre psique e soma.

Reich é o autor referencial deste capítulo, muito embora nossa trajetória passe igualmente

por autores contemporâneos que nenhuma relação direta têm com sua obra. A

importância de Reich reside no fato de situar o corpo no centro das relações de poder,

porém, não como um corpo passivo a serviço exclusivo seja de uma mente todo-poderosa,

seja de forças histórico-sociais, mas enquanto corpo vivo que possui uma potência própria

que está na base de nossa vida psíquica e social. É esta potência ou “sabedoria” do corpo

que, ao nosso ver, constitui o diferencial e grande contribuição destas abordagens para o

tema aqui proposto. Antes, porém, de avançarmos diretamente sobre este ponto, vamos,

neste capítulo, desenvolver e articular as noções de corpo em que este aparece como

realidade viva e dinâmica em contraponto às noções que insistem em reduzi-lo a uma

simples materialidade de apoio à nossa existência, um corpo como objeto passivo. Eis o

ponto em comum entre os autores aqui tratados.

                                                
1 Por meio consideramos tanto o meio natural quanto o social.
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A trajetória de um conceito

A presença das ciências naturais na obra de Wilhelm Reich é, desde cedo, muito

grande e marca toda sua trajetória como pesquisador e psicoterapeuta. Desde o ingresso

no círculo psicanalítico, no início dos anos 1920, seu intuito é o de conciliar aspectos

qualitativos e quantitativos no tratamento dos distúrbios psíquicos, reunidos em torno da

sexualidade. O contato com a obra freudiana, ainda pouco difundida nesta época e que

conferia à sexualidade um papel central para a compreensão das neuroses, tem um

enorme impacto em Reich. Ele a considera uma verdadeira revolução científica a ponto de

compará-la à descoberta do Novo Mundo por Colombo (HIGGINS & RAPHAEL, 1979). A

abordagem psíquica das doenças mentais, abrindo uma alternativa ao organicismo

psiquiátrico de então, a noção de sistema psíquico, com estrutura e leis de funcionamento

próprias, a sistematização psicológica da noção de inconsciente, por muitos considerada

marco fundador da psicanálise, são algumas das descobertas de Freud que impressionam

Reich2. De todas, porém, a que mais o influencia, mais que a própria idéia de inconsciente,

é a teoria da sexualidade, em especial as idéias sobre sexualidade infantil e etiologia

sexual das neuroses. É a teoria sexual de Freud que leva Reich às fileiras psicanalíticas.

Não por acaso seus primeiros trabalhos em psicanálise, apresentados antes mesmo de seu

ingresso formal à Sociedade Psicanalítica de Viena, versam sobre a questão da libido, que

lhe parece constituir o ponto fundamental em torno da qual gira toda a obra freudiana.

Seguindo indicações do próprio Freud, para quem a libido designaria o aspecto psíquico

da pulsão sexual e, neste sentido, comportaria, além de uma dimensão qualitativa,

também uma dimensão quantitativa – embora não mensurável (LAPLANCHE &

PONTALIS, 1992) –, Reich quer investigar a dimensão quantitativa da energia libidinal,

apostando inclusive na sua mensurabilidade. “A libido a que Freud se referiu de modo

hipotético, e que ele sugeriu pudesse ser de natureza química, diz ele, é uma energia concreta, algo

de muito concreto e físico” (In HIGGINS & RAPHAEL, 1979:118). Reich vê na base físico-

somática da libido sugerida por Freud um grande avanço no que concerne ao tratamento

das neuroses: “A coisa mais importante que já aconteceu na psiquiatria foi a descoberta de que a

                                                
2 As leituras de Reich nessa época são, no entanto, muito variadas, recebendo ele influência de
inúmeros outros autores, como Moll, Semon, Forel, Driesch, Lange, Hertwig, Kammerer, Steinach
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origem das neuroses era somática, isto é, que (...) a estase3 da libido era somática” (In HIGGINS &

RAPHAEL, 1979:74).

Desde seu nascimento, a psicanálise está marcada pela formação neurológica de

Freud e pela influência de uma tradição médica fortemente materialista-mecanicista,

denominada “Escola Helmholtz de Medicina”, representada, por exemplo, pelo

fisiologista e professor de Freud, Ernst Brücke (RYCROFT, 1973). A idéia de uma base

biológica para a psicanálise é, portanto, algo muito presente em Freud e tem grande peso

em sua pretensão de conferir-lhe uma base científica. A ausência desta base, isto é, a

ausência de um substrato real para o psiquismo humano, era algo que o incomodava e,

segundo alguns, o acompanhará por toda vida (Monzani In PRADO JR, 1991;

LAPLANCHE & PONTALIS, 1988). Assim, em suas primeiras formulações, como em

Ensaio de uma psicologia científica, de 1895, Freud postula uma base fisiológica para o

inconsciente, de modo a fazer da psicanálise uma ciência natural. O corpo anatômico

entra, então, como substrato orgânico a partir do qual podem ser pensados os processos

psíquicos (DESCAMPS, 1986; BASTOS, 1998). O conceito de libido surge neste contexto

como elemento de apoio para elaboração de uma noção de sistema psíquico.

Pouco a pouco, porém, Freud vai se afastando desta origem organicista, de modo

que, nos anos 1920, ele já não enfatiza a dimensão quantitativa do processo neurótico,

nem mesmo a idéia de libido. Não obstante sua formação médica, ou mesmo por isto,

Freud tinha receio de que a psicanálise ficasse confinada à medicina como mais uma de

suas especialidades, uma das razões, além daquelas de natureza teórica, que o teriam

levado a romper com a perspectiva orgânica da medicina. Três ensaios sobre a teoria da

sexualidade, de 1905, é o trabalho que marca a ruptura entre processos orgânicos e

psíquicos e no qual Freud passa a considerar os segundos autônomos e superiores em

relação aos primeiros (GAY, 1989). Marca ainda o abandono do corpo anatomofisiológico

da medicina por meio da distinção entre sexualidade e reprodução, com destaque para o

conceito de pulsão, dando lugar ao corpo erógeno (BERNARD, 1995; Birman In BASTOS,

                                                                                                                                                   
e, em especial, Bergson. Não por acaso era chamado de “bergsoniano maluco” pelos colegas de
faculdade.
3 Por estase Reich compreende a quantidade de energia acumulada e não descarregada no ato
sexual, compondo um reservatório energético que responde pela dimensão quantitativa da neurose
(Cf. adiante neste capítulo).
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1998). A partir daí, o corpo entra na psicanálise apenas como um campo de projeções do

psiquismo, um corpo que nunca é ele próprio, senão uma metáfora, um fantasma que gira

sempre em torno do desejo do sujeito. Obras como Para além do princípio do prazer (1920) e

O ego e o id (1923) reforçam o distanciamento da psicanálise em relação à medicina e sua

base orgânica inicial, conferindo cada vez menos importância à dimensão sexual

propriamente dita, inclusive com a introdução, por parte de Freud, da noção de pulsão de

morte.

Reich vê nisto um risco não apenas para a cientificidade da psicanálise como

principalmente para a correta compreensão dos distúrbios psíquicos. A autonomia da

psicanálise frente à medicina representa para ele a perda da dimensão quantitativa e a

construção do que denomina de “psicologia do ego”, isto é, uma psicologia que se

restringia a qualidades psíquicas, desconsiderando sua condição propriamente material, o

que, no caso da sexualidade, representava a redução da libido a um mero construto

teórico. Sobre isto, diz ele: “a sexualidade tornou-se algo indistinto: o conceito de ‘libido’ foi

despido de todos os traços de conteúdo sexual e transformou-se em uma figura de retórica (...)

Pouco a pouco a teoria das neuroses foi traduzida para a linguagem da ‘psicologia do ego’”

(1988a:113).

Em sentido oposto àquele seguido pela psicanálise, Reich almeja recuperar a base

fisiológica presente no “primeiro Freud”. Para ele, o que havia de revolucionário em seu

mestre não era a emancipação da psicologia frente à medicina e a substituição do enfoque

orgânico pelo psíquico, mas a junção de ambos, a complementação do orgânico pelo

psíquico. A psicanálise para Reich continua sendo uma prática médica, razão pela qual se

opôs à proposta freudiana da análise leiga e sempre cobrou de seus seguidores uma

formação médica. Tudo isto o coloca, desde o início, em uma direção totalmente diferente

daquela adotada pelo movimento oficial. “É o fator quantitativo, o princípio da energia que eu

devo a Freud, e é esse princípio que me separa dos psicanalistas” (HIGGINS & RAPHAEL,

1979:118), dirá ele muitos anos depois. Para Reich, fatores psíquicos e somáticos,

qualitativos e quantitativos, não se opõem, mas se complementam. A psicanálise, porém,

insistia em separá-los:

“Nesse tempo, estabelecia-se uma distinção nítida entre a enfermidade psíquica e a
enfermidade somática. O tratamento psicanalítico excluía-se automaticamente nos casos
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em que se encontravam sintomas somáticos. Do ângulo do nosso conhecimento atual, isso
era, claro, fundamentalmente incorreto. Entretanto, era correto em termos da presunção
de que as enfermidades psíquicas tinham causas psíquicas. Prevaleciam conceitos errados
quanto às relações do funcionamento psíquico e somático” (1988a:56).

Havia, por assim dizer, uma disputa entre uma psiquiatria oficial somatogênica, que

trabalhava exclusivamente com quantidades, e uma psicanálise psicogênica, que se

restringia a qualidades psíquicas. No interior do debate psicanalítico, a oposição se dava

entre neuroses atuais e psiconeuroses. Enquanto as primeiras, como a neurose de angústia

e a neurastenia, seriam decorrentes tão somente de uma perturbação na vida sexual dos

pacientes, requerendo como tratamento um simples ajuste de conduta, as segundas, como

a histeria e a neurose compulsiva, apresentariam uma etiologia psíquica, necessitando de

um tratamento psicanalítico.

Em termos gerais, três idéias acerca da relação corpo-mente dominavam o debate

científico no início do século XX. Uma primeira, materialista-mecanicista, segundo a qual

toda enfermidade, mesmo psíquica, teria uma causa física; uma segunda, idealista-

metafísica, que, inversamente à primeira, atribuía toda enfermidade, seja psíquica ou

física, a uma causa psíquica; por fim, um paralelismo psicofísico que estabelecia a cada

esfera um funcionamento autônomo e independente, embora sob influência recíproca,

uma tentativa de escapar aos determinismos anteriores sem contudo oferecer uma

perspectiva unitária. Portanto, diz Reich, “não havia nenhum conceito funcional-unitário da

relação corpo-mente” (1988a:70). É exatamente esta a sua perspectiva. Reich quer estabelecer

uma ponte entre medicina e psicanálise, trabalhando sob um enfoque que considere tanto

as idéias psíquicas quanto as energias corporais que as sustentam e cuja chave é

exatamente a noção de libido. Seu primeiro passo nesta direção é ainda um ensaio teórico

intitulado Sobre a energética das pulsões, apresentado ao círculo psicanalítico em 1921 e

publicado dois anos depois. Nele, Reich sustenta que o prazer, até então tratado como

uma qualidade psíquica, portanto, como algo independente do impulso, é na verdade sua

expressão qualitativa. Ou seja, a pulsão é o prazer motor em si mesmo.
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Alguns anos depois, em 1927, ele publica e dedica a Freud o livro Psicopatologia e

sociologia da vida sexual4, no qual contesta a divisão entre neuroses atuais e psiconeuroses.

Para Reich, toda neurose apresenta tanto uma etiologia psíquica quanto uma estase de

libido, o que significa dizer que há um elemento de natureza infantil relacionado à estase

de libido e uma dimensão atual relacionada ao conflito psíquico. Ou seja, para Reich não

há distinção etiológica entre neurose atual e psiconeurose. Diz ele: “(...) não havia dúvidas

de que as psiconeuroses tinham um cerne neurótico atual (estase) e que as neuroses estásicas

tinham uma superestrutura psiconeurótica. Haveria ainda necessidade de distinguir as duas? Não

se trataria apenas de uma questão quantitativa?” (1988a:85).

A excitação sexual é um processo somático. O conflito neurótico é de natureza

psíquica. Ocorre, porém, que se alimentam mutuamente. A relação sexual entre os pais e a

criança continua no centro do conflito psíquico, pois está presente em toda neurose. Por si

mesma, no entanto, esta dinâmica não é capaz de perturbar o equilíbrio do psiquismo

humano de forma continuada. Para tanto, é preciso uma fonte de energia que a mantenha.

A fonte, por sua vez, não tem influência sobre o conteúdo da neurose, mas a mantém

ativa. Por isto não há sentido em separar psiconeuroses e neuroses atuais, concluindo

Reich que a

“intensidade de uma idéia psíquica depende da excitação somática momentânea à qual é
associada. A emoção tem origem nos instintos, portanto no campo somático. Uma idéia,
por outro lado, é uma formação não-física, puramente ‘psíquica’. Qual é, então, a relação
entre a idéia ‘não física’ e a excitação física? Quando uma pessoa é sexualmente
estimulada de maneira plena, a idéia de relação sexual é vívida e insistente. Após a
satisfação, por outro lado, não pode ser imediatamente reproduzida; é fraca, descolorida e,
de certa forma, nebulosa. Não pode haver dúvidas de que esse fato continha o segredo da
relação entre a neurose de angústia fisiogênica e a psiconeurose psicogênica (...) Eu
compreendia agora que uma idéia psíquica dotada de uma pequeníssima quantidade de
energia pode provocar um aumento de excitação. Por sua vez, essa excitação provocada
torna a idéia insistente e vívida. Se cessa a excitação, a idéia também desaparece (...)
Concluí disso que a neurose estásica é uma perturbação física provocada pela excitação
sexual inadequadamente resolvida, i.é., insatisfeita. Entretanto, sem uma inibição
psíquica, a excitação sexual seria sempre adequadamente descarregada” (1988a:87).

                                                
4 O título original deste livro é Die Funktion des Orgasmus e foi traduzido para o português como
Psicopatologia e sociologia da vida sexual (s/d), que é, na verdade, o subtítulo original. Não se deve
confundi-lo com The discovery of the orgone I, de 1942, traduzido para o português como A função do
orgasmo (1988a). Ambos constam da bibliografia.
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Isto significa que uma inibição sexual atual pode produzir estase que, por sua vez,

ativa idéias infantis até então não patológicas, tomando espaço das idéias normais, fatos

que, segundo Reich, Freud havia negligenciado. A inibição moral aparece aqui como

causa da neurose e a insatisfação sexual, sob a forma de estase, sua força motriz.

Esta foi a chave para o desenvolvimento, entre 1922 e 1926, da teoria reichiana da

genitalidade, cujo conceito central é o de potência orgástica. Segundo esta teoria, toda

neurose é mantida por uma determinada quantidade de energia sexual (libido) carregada

durante o ato sexual e não completamente descarregada no momento do orgasmo,

compondo uma reserva energética desviada e acumulada que Reich chama de estase. É

ela que fornece a energia de sustentação da neurose, ativando-a e mantendo-a, de modo a

compor sua dimensão quantitativa. Neste sentido, potência orgástica é a capacidade de

descarga completa da excitação sexual acumulada, de modo a, por assim dizer, zerar o

quantum energético momentâneo, eliminando qualquer elemento quantitativo capaz de

ativar conteúdos psiconeuróticos. Em outras palavras, a potência orgástica é o elemento-

chave na equação econômica da atividade sexual que diz respeito à dimensão quantitativa

da neurose, razão pela qual ocupa o centro das investigações de Reich.

A apresentação destas idéias junto ao círculo psicanalítico gera enorme

incompreensão e forte resistência, obrigando Reich a refinar sua definição. Muitos

confundiam potência orgástica com capacidade eretiva e/ou ejaculatória (clitoriana, no

caso das mulheres), obrigando-o a distingui-las. Para Reich, não se trata de uma questão

de desempenho, nem de simples gozo, mas de uma experiência econômico-energética que

se faz acompanhar, em termos somáticos, de movimentos involuntários e catárticos e, em

termos psíquicos, da perda da noção de eu. A potência orgástica tem a ver com a entrega

amorosa no ato sexual. Ela diz respeito à “capacidade de abandonar-se, livre de quaisquer

inibições, ao fluxo de energia biológica; a capacidade de descarregar completamente a excitação

sexual reprimida, por meio de involuntárias e agradáveis convulsões do corpo” (1988a:94).

Com isto, Reich adiciona à teoria sexual freudiana o elemento quantitativo. Não

basta trazer à consciência os conteúdos psíquicos relacionados aos conflitos sexuais. O

recalque não incide apenas sobre uma idéia, mas também e principalmente sobre sua

excitação, de modo a ser preciso solucionar a equação energética que a sustenta. Sem isto,

a simples reelaboração de conteúdos psíquicos não tem muito êxito, de modo que a saúde
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genital se torna o componente essencial do quadro neurótico do paciente e de seu

tratamento. É preciso trabalhar pela recuperação de sua potência orgástica, privando as

proliferações patológicas de sua energia.

Isto, porém, não era algo tão fácil de se alcançar na clínica. Trabalhando dentro de

um modelo essencialmente psicanalítico, Reich enfrenta problemas e, tratando sintomas,

consegue apenas uma melhora na potência dos pacientes, não o restabelecimento de sua

potência orgástica. Ou seja, com a dissolução dos sintomas, apenas uma parte da estase é

mobilizada e liberada, de modo que o tratamento se mostrava limitado. Disposto a

investigar o que ocorre com a energia sexual bloqueada, além de se manifestar como

sintoma, Reich volta-se para as atividades pré-genitais e fantasias infantis.

Freud havia formulado a idéia de um desenvolvimento da pulsão sexual que

passaria de um estágio pré-genital inicial para uma genitalidade adulta. Inicialmente, ele

havia sugerido que a entrada em um novo estágio representaria a superação do anterior,

vindo posteriormente afirmar que nesta passagem perduravam ainda resquícios de uma

fase nas outras, o que sugere mais uma unidade entre elas do que uma independência. Ele

nada havia dito, porém, sobre como se daria esta passagem. Boa parte dos psicanalistas,

alguns dos quais bastante respeitados por Reich, considerava a sexualidade como uma

mistura de excitações pré-genitais e genitais, de modo que a cura consistiria em um

deslocamento dos erotismos oral e anal para o genital. As investigações clínicas de Reich

sugerem, no entanto, algo distinto. Ele concordava com a idéia de que a sexualidade

deveria passar de uma fase pré-genital para a genitalidade adulta. Considera, porém, que

esta passagem deve se dar menos por deslocamento do que por desprendimento e

liberação. Isto porque, sendo a energia sexual uniforme e deslocando-se entre as várias

zonas erógenas, a presença de excitações pré-genitais só fazem enfraquecer a sexualidade

genital, prejudicando a potência orgástica. Há um primado da genitalidade em relação às

excitações pré-genitais que se encontra exatamente na função do orgasmo: apenas a

sexualidade genital é capaz de descarrega. Assim, é preciso um desprendimento da

excitação genital em relação à pré-genital, idéia que representa uma diferença em relação

à teoria psicanalítica das pulsões e um marco na economia sexual reichiana (Reich, 1988a).
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Paralelamente ao problema genital, Reich dedica seu tempo ao aprimoramento da

prática clínica. Por sugestão sua é criado o Seminário de Técnica Psicanalítica5, com o

objetivo de tentar solucionar os muitos problemas enfrentados pelos analistas no

consultório, dentre os quais o da resistência do paciente à terapia6. Até então, diz Reich,

“o sintoma neurótico individual era explicitamente encarado como um elemento estranho
em um organismo psíquico que, sem ele, seria são (...) Dizia-se que uma parte da
personalidade não havia conseguido total desenvolvimento em direção à maturidade,
permanecendo assim atrasada, em um estágio anterior do desenvolvimento sexual”
(1988a:38).

As investigações de Reich o levam, porém, a uma outra percepção do sintoma

neurótico, não como algo isolado, mas como expressão de uma patologia que compreende

o organismo em sua totalidade. Reich chega, assim, à idéia de caráter. O termo já era

utilizado em psicanálise como configuração de traços estáveis de personalidade (GAY,

1989). Reich, no entanto, confere à idéia de caráter um elemento histórico, como resultado

de um processo de elaboração ao longo do tempo, em que mecanismos de defesa infantis

são preservados na vida adulta como forma de proteção a novas agressões. Estes

mecanismos de defesa não se apresentam como sintomas isolados, mas compõem um

todo estrutural que faz parte da personalidade da pessoa. A esta “unidade defensiva”,

Reich dá o nome de couraça, cuja função é preservar o ego de possíveis experiências

dolorosas. Mesmo operando como um mecanismo defensivo, a couraça de caráter permite

à pessoa um funcionamento estável e o contato com a realidade, muito embora este

contato seja opaco e limitado em razão da rigidez da couraça, própria da condição

neurótica. Esta é a chave para compreender o processo de resistência. O tratamento clínico

ameaça desestruturar a couraça do paciente que, temeroso de perder seus mecanismos de

defesa e sua estruturação egóica precária, reage, boicotando o tratamento. É, portanto, o

                                                
5 Sensível às queixas de Freud quanto aos baixos resultados da técnica psicanalítica, Reich sugere,
em 1922, a criação do Seminário, vindo a ocupar sua presidência em 1926.
6 Com a publicação de Para além do princípio do prazer, em 1920, no qual Freud sugeria a existência
de uma pulsão de morte como contraponto às pulsões de vida, passou-se a atribuir a resistência
dos pacientes à manifestação desta hipotética pulsão, cuja tendência seria a de levar o organismo
de volta a um estado inanimado. Afirmava-se que por força destes impulsos o paciente não queria
se curar, sendo tomado por um sentimento inconsciente de culpa e uma necessidade de punição,
cuja expressão mais clara era o masoquismo. Isto estava totalmente em desacordo com o ponto de
vista de Reich.



146

caráter total do paciente que dificulta a cura. Além disto, o caráter permite compreender o

deslocamento da energia sexual bloqueada, isto é, a estase de libido. É preciso uma

quantidade de energia constante para manter uma estrutura de couraça de caráter. Assim,

a estase de libido alimenta não apenas sintomas, como se pensava até então, mas toda

uma estrutura de caráter.

Ao estabelecer uma relação entre estrutura e desenvolvimento da neurose, Reich

alcança uma compreensão histórica e sistemática das forças e contradições psíquicas. “O

mundo total da experiência passada incorpora-se ao presente sob a forma de atitudes de caráter, diz

ele. O caráter de uma pessoa é a soma total funcional de todas as experiências passadas”

(1988a:129). Com isto, não havia mais sentido em dicotomizar material histórico e

contemporâneo. Toda história emocional do indivíduo se encontra no caráter, sendo cada

estrato de sua estrutura uma parte desta história conservada no tempo e ativa no

presente. Ao invés de tratar sintomas isolados, evocando material infantil, pode-se agora

trabalhar com o caráter total e atual do paciente. Isto implica em passar de uma análise de

sintomas para uma análise de caráter, exatamente o que procura fazer Reich, porém, não

sem boa dose de dificuldade, já que lhe faltavam conhecimentos clínicos e técnicos

adequados para operar esta mudança. O instrumental psicanalítico então disponível era

insuficiente para isto.

Aos poucos, porém, o trabalho com os pacientes vai dando a Reich os elementos

necessários para uma nova terapêutica, o que logo o colocaria fora do campo psicanalítico,

muito embora, neste momento, ele ainda não soubesse disto7.

Uma das dificuldades mais freqüentes que os analistas enfrentavam no setting

terapêutico era o silêncio dos pacientes. Segundo a técnica psicanalítica, a palavra era o

único meio de acesso ao inconsciente, de modo que, se o paciente não falava, não havia

análise. Os analistas mais antigos diziam ser esta uma condição do próprio tratamento e

que a situação deveria ser enfrentada com paciência e espera. Reich, porém, atribui

problemas como este, e mesmo a pouca eficácia da livre-associação, menos a condições

intrínsecas ao tratamento e mais à sua insuficiência técnica. Disposto a aprimorá-la, ele

                                                
7 Anos mais tarde, em sua biografia científica, diz ele acerca deste momento: “Eu afirmava estar
apenas aplicando coerentemente os princípios analíticos ao caráter. Não sabia que estava interpretando a
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inova, e, ao invés de somente escutar os pacientes, passa também a olhá-los, observando

todo seu campo expressivo de modo a reunir mais elementos de comunicação que apenas

a palavra. Ao lado do que psicanalítico, Reich introduz o como da análise do caráter.

Assim, se o paciente não fala, Reich procura observar como ele não fala, isto é, se ele não

fala expressando medo, desafio, desconfiança, desinteresse etc, recolhendo assim mais

elementos comunicativos para a continuidade do tratamento. Logo ele se dá conta de que

este “como” é, tanto quanto a palavra, um outro meio de acesso ao inconsciente. O que o

paciente comunicava corporalmente e de que, via de regra, não se dava conta, era

expressão de seus conflitos psíquicos:

“Já sabia que o ‘como’, isto é, a forma do comportamento e das comunicações, era muito
mais importante do que o que o paciente dizia ao analista. As palavras podem mentir. A
expressão nunca mente. Embora as pessoas não tenham consciência disso, a expressão é a
manifestação imediata do caráter. Aprendi, com o tempo, a compreender a forma das
próprias comunicações como expressões diretas do inconsciente (...) A compreensão
intelectual do inconsciente era substituída pela percepção imediata do paciente da sua
própria expressão (...) O paciente não falava mais do seu ódio: sentia-o” (REICH,
1988a:151) [grifo nosso].

Voltemos aos primórdios da psicanálise. Um de seus principais desafios – talvez

mesmo o principal deles – era estabelecer acesso ao material inconsciente. A tarefa

inicialmente não era simples, afinal, o que caracteriza o inconsciente é exatamente o fato

de ser desconhecido e inacessível ao próprio sujeito. O primeiro recurso utilizado por

Freud foi a hipnose, uma técnica ainda pré-psicanalítica, logo abandonada por ser

considerada muito diretiva. Em seu lugar, Freud adotou a livre-associação que consiste no

encadeamento associativo das idéias que vêm, de modo espontâneo, à consciência do

paciente. Neste caso, cabia ao analista ouvir com “atenção flutuante” tudo aquilo que era

dito, procurando encontrar nas entrelinhas desta fala aleatória as comunicações

significativas do inconsciente. Ou seja, para fazer o inconsciente tornar-se consciente,

Freud teve de recorrer ao próprio consciente, pois não vislumbrou outro acesso que não

fosse a palavra8. O trabalho psicanalítico fundamenta-se na associação entre as

                                                                                                                                                   
teoria de Freud de uma forma que ele logo rejeitaria. Ainda não tinha nenhum pressentimento da
incompatibilidade entre a teoria do orgasmo e a posterior teoria psicanalítica das neuroses” (1988a:149).
8 Na verdade, tomando a histeria por modelo de edificação da psicanálise, uma perturbação na
qual o conflito psíquico se manifesta diretamente no corpo, Freud teve sim a oportunidade de
vislumbrar outro acesso, como prova um comentário seu relativo ao caso Dora: “Quem tem olhos
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representações psíquicas inconscientes e uma representação de palavra. As palavras se

ligam a imagens mentais e afetos primários por meio de traços de memória sonora.

Podemos, no entanto, dizer que é menos a linguagem que permite o acesso ao

inconsciente e mais o inconsciente que se apropria da linguagem para expressar-se, já que

este se vale de uma linguagem que não é percebida como comunicação.

Reich descobre que algo semelhante ocorre com o corpo. Do mesmo modo com que

se apropria da linguagem falada para revelar-se, o material inconsciente se apropria

também da linguagem corporal, isto é, dos gestos, expressões, tons de voz. Há um vasto

universo somático-expressivo que se manifesta sem passar pelo sistema percepção-

consciência, o que se costuma chamar hoje de “comunicação não-verbal”. A revelação de

Freud, verdadeira fissura no racionalismo humanista, de que a vida psíquica humana é

dominada por processos inconscientes e que, portanto, a consciência tem um papel bem

mais modesto, é ampliada por Reich. A maior parte de nossas atividades corporais

também são inconscientes, isto é, não são controladas voluntariamente, como veremos

melhor adiante.

O corpo ganha, assim, a condição de novo canal de acesso ao inconsciente, aliás, um

canal mais eficiente que a palavra, já que mais primário e menos elaborado, portanto,

menos passível de interferência consciente. A investigação da expressão corporal, diz

Reich, vai até onde a palavra não chega, até onde não existe palavra. Ele vê nisto a

possibilidade de escapar à excessiva utilização do recurso interpretativo tradicional, em

geral pouco claro aos pacientes e sempre voltado ao enquadramento de suas comunicações

às explicações teóricas da psicanálise9.

Esta nova função do corpo no trabalho clínico inaugura o corpo expressivo e com

ele, a técnica de análise do caráter10, que apresenta uma série de mudanças metodológicas

                                                                                                                                                   
para ver e ouvidos para ouvir, diz ele, convence-se de que os mortais não conseguem guardar segredo. Se os
lábios estão mudos, eles tagarelam com as pontas dos dedos; a traição força seu caminho por todos os poros”
(In GAY,1989:240-1). Ele, porém, optou por seguir outro caminho.
9 Aos poucos Reich passa a estender suas críticas também a outros dogmas da prática analítica,
como a neutralidade do terapeuta ou ainda a orientação de que o analista devia levar o paciente
apenas a lembrar, nunca a fazer. Reich via em algumas destas normas não somente mecanismos
que visavam preservar a imagem do terapeuta, como ainda assegurar sua autoridade,
denunciando um exercício de poder que estava implícito na relação terapêutica.
10 Neste momento, Reich publica o artigo “Sobre a técnica de interpretação e de análise da
resistência”, que compõe o terceiro capítulo do livro intitulado Análise do caráter, considerado o
mais importante do ponto de vista clínico. Este livro, na verdade, é uma coletânea de artigos
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em relação à psicanálise tradicional da época. O foco do trabalho continua sendo a

recuperação da potência orgástica do paciente, cuja busca é constantemente freada pelo

paciente segundo seu caráter (resistência). Daí a importância em conhecer o caráter do

paciente já que ele indica um certo padrão de resistência. O trabalho concentra-se, então,

na quebra dos mecanismos de defesa do caráter (couraças), evitando interpretações de

material inconsciente11. Com o caráter estruturado, o paciente apenas compreende

intelectualmente seus problemas o que, para os propósitos de Reich, tem pouca utilidade.

Daí resulta que o analista deve estar atento às várias irrupções dos mecanismos de

resistência de forma a eliminá-los um a um, sempre a partir daquele que se encontra mais à

superfície – por ser mais consciente. A técnica caminha, assim, do superficial ao profundo,

procurando incidir sobre resistências e transferências, o que permite manter a noção de eu

do paciente.

Aos poucos, Reich começa a perceber que os obstáculos ao tratamento, isto é, as

resistências, não se dão somente no campo psíquico, mas também no somático. É quando

surgem as primeiras intuições acerca da ancoragem fisiológica dos fenômenos psíquicos

que conduzirão Reich à formulação da noção de unidade funcional entre psique e soma.

O passo seguinte nesta direção vem das pesquisas sobre o masoquismo. Neste

momento, Reich já tem muito claro para si que a cura da neurose não pode ter êxito sem

levar em conta fatores sociais. Baseado nas primeiras formulações freudianas –

posteriormente abandonadas – Reich considera que a neurose é o resultado de um conflito

externo e atual entre um anseio de realização pulsional e uma moral social repressiva que

incide sobre as pulsões e as impede de se realizar. Tal perspectiva o coloca em confronto

direto com a teoria cultural de Freud expressa em obras como Totem e tabu, de 1912, e Para

além do princípio do prazer, de 1920, obrigando-o a questionar as duas pilastras principais

desta teoria, a saber, a universalidade do Complexo de Édipo e a idéia de um impulso

primário de destruição ou pulsão de morte. Ambas as noções freudianas apontavam para

um conflito inscrito seja na própria natureza humana, seja em um momento fundador de

sua história, a partir de então dela inseparável, o que, para Reich, representa um

                                                                                                                                                   
escritos e publicados por Reich desde 1927 e somente publicado em 1933, sendo posteriormente
reeditado com acréscimos de conteúdo.
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esvaziamento de todos os fatores sócio-políticos presentes nas perturbações psíquicas.

Aos seus olhos, Freud acabava por legitimar acontecimentos históricos como se fossem

naturais e imutáveis (BROWN, 1975), prestando um grande serviço à ideologia burguesia

e à sociedade capitalista12.

Para a primeira empreitada, a refutação do Complexo de Édipo, Reich se volta à

investigação das sociedades primitivas, recorrendo inicialmente ao trabalho de Friedrich

Engels que, a partir de um viés marxista, mostrava ser a família não uma instituição

estática, como sugeriam alguns psicanalistas (REICH, 1988a), mas que se transformava em

função de mudanças operadas na esfera produtiva. Baseado nas investigações

antropológicas de Lewis Morgan, Engels estabelecia em seu clássico A origem da família, da

propriedade privada e do Estado, publicado em 1884, uma relação entre o surgimento da

propriedade privada – a partir da produção e apropriação dos primeiros excedentes – e a

passagem da poligamia e do matriarcado para uma sociedade patriarcal de tipo

monogâmico. Seu argumento era o de que, enquanto controlador dos primeiros

excedentes econômicos, o homem teria imposto mudanças nas regras familiares, passando

a exigir garantias de um herdeiro legítimo a quem pudesse destinar suas posses,

instituindo uma organização sexual centrada na relação marital. Ao tornar-se proprietário

do excedente econômico, estabelecendo uma nova hierarquia social, o homem assumia o

papel de chefe da família e da tribo, momento em que o Estado se torna uma necessidade

com a função – clássica no marxismo – de legitimar e garantir esta primeira divisão social,

predecessora da divisão de classes, que foi a divisão entre os sexos. A idéia de que a

instituição familiar respondia a exigências de natureza social era muito importante para

Reich na medida em que conferia à família tradicional burguesa uma dimensão histórica,

                                                                                                                                                   
11 A este respeito diz Reich: “A análise de caráter não pretende ser uma continuação da técnica de Freud,
tem antes origem na crítica da técnica interpretativa, ao mesmo tempo em que desenvolve de modo
consistente a análise das resistências” (In HIGGINS & RAPHAEL, 1979:193).
12 Reich vive neste momento seu período mais marxista, a ponto de sugerir ser a repressão sexual
uma medida estratégica a serviço do projeto de dominação política da burguesia. Posteriormente,
ele muda esta opinião utilitarista, muito embora jamais abandone a idéia de que a repressão sexual
seja uma condição fundamental da exploração e da miséria humanas. Ela apenas deixaria de estar a
serviço exclusivo do capitalismo, até porque seria anterior a ele: “Eu acreditava que o capitalismo era
mau, mas não acredito, hoje, que o sofrimento emana do capitalismo. O sofrimento é mais antigo que o
capitalismo” (In HIGGINS & RAPHAEL, 1979:111).
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representando um importante passo na refutação da universalidade do Complexo de

Édipo.

Mas a grande contribuição a esta refutação Reich encontra nos trabalhos do

etnólogo inglês Bronislaw Malinowski, cujas pesquisas junto aos povos das ilhas

Trobriand, na Melanésia, questionavam a natureza fundacional que Freud tentara dar ao

conflito sexual entre a criança e os pais, mostrando que o vínculo entre estes não era

sempre o mesmo, variando nas diferentes culturas em função da estrutura social de cada

uma delas. No caso dos trobriandeses, por exemplo, inexistia o complexo edípico,

recaindo sobre a relação entre irmãos a única sanção sexual imposta em sua sociedade.

Em seu principal livro, intitulado A vida sexual dos selvagens e publicado no ano de 1929,

Malinowski defende de modo enfático a natureza sociológica da repressão sexual,

descrevendo uma sociedade idílica na qual as pessoas viviam uma vida de plena

satisfação sexual, sem maiores repressões – mesmo entre crianças e jovens – e que nem

por isto apresentava casos expressivos de perversões ou pornografia, bem como de

enfermidades mentais. Os trobriandeses descritos por Malinowski eram pessoas

tranqüilas, limpas, trabalhadoras e inteligentes, o que só vinha a reafirmar a hipótese de

Reich de que a repressão sexual estava na origem das neuroses e, mais importante, de que

era possível a edificação de uma cultura não repressora. A repressão era de natureza

sócio-econômica, não apenas não-biológica, como ainda antibiológica, estando ligada não

à passagem para a cultura, como propunha Freud, mas a um estágio econômico e social

específico da história da humanidade, qual seja, a sociedade patriarcal-autoritária baseada

na propriedade privada e na família monogâmica compulsiva, isto é, ao processo de

dominação e controle sociais que se funda na apropriação privada do excedente

econômico. Todos estes argumentos são reunidos e publicados por Reich no artigo

“Maturidade sexual, abstinência, moral matrimonial – uma crítica da reforma sexual

burguesa” (ensaio que dará origem ao livro A revolução sexual, publicado em 1936 e

reeditado com acréscimos em 1945), em 1930, e no livro A irrupção da moral sexual

repressiva, em 1932. Trata-se da primeira contestação frontal de um dos pilares da

psicanálise e, o que é mais importante, vinda de seus próprios quadros.

Faltava ainda enfrentar a segunda pilastra da teoria freudiana da cultura, a noção de

um impulso primário de destruição, cujos argumentos contrários Reich encontra em suas
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próprias pesquisas junto a pacientes masoquistas, as quais o levam a conclusões distintas

daquelas apresentadas por seu mestre. Diferentemente do que havia dito Freud, o

masoquista para Reich não busca desprazer, mas prazer. Ocorre que o empenho inicial

pelo prazer é interrompido pela frustração e pelo medo, na medida em que a angústia de

orgasmo se interpõe entre a pulsão e seu objetivo, fazendo com que o prazer seja sentido

como perigo antecipado13. Incapaz de se livrar por si próprio da tensão acumulada, o

masoquista busca uma resolução externa, recorrendo a outra pessoa, de modo a obter o

alívio de sua tensão, vivida como um misto de prazer e sofrimento. Conclui Reich:

“Assim, a dor não é de maneira nenhuma o objetivo do impulso; é simplesmente uma
experiência desagradável durante a liberação de uma tensão sem dúvida real. O
masoquismo é o protótipo de um impulso secundário, e demonstra por força o resultado da
repressão da função de prazer natural” (1988a:217).

Deste modo, os fenômenos atribuídos por Freud como comprovadores de uma

pulsão de morte – a compulsão à repetição e as manifestações sado-masoquistas – podem

ser remontados a uma forma específica de angústia de orgasmo, o que demonstra, para

Reich, ser o masoquismo não um impulso biológico de desprazer, mas uma formação

secundária, uma patologia de caráter decorrente da repressão das pulsões por força de

influências sociais funestas ao aparelho bio-psíquico. “Em outras palavras, diz ele, não existe

uma compulsão de repetição para além do princípio do prazer; os fenômenos correspondentes

podem ser explicados dentro do marco de referência do princípio do prazer e do temor ao castigo”

(1980:249) [grifo de Reich].14

É precisamente destes trabalhos com masoquistas – que relatavam sensações de

“estouro” e “explosão” – que Reich retira a idéia de uma função antitética entre pressão

                                                
13 “Tínhamos aqui a prova incontestável de que o que caracteriza o masoquismo não é a conversão do
desprazer em prazer. Pelo contrário. Um mecanismo específico do masoquismo faz com que, no momento em
que excede certo grau de intensidade, toda sensação prazerosa seja inibida e se converta então em desprazer”
(REICH, 1980:248).
14 Estas idéias foram apresentadas em um texto intitulado O caráter masoquista, publicado
originalmente em 1932, no Internationalen Zeitschrift für Psychoanalyse, XVIII, e é considerado o
marco do rompimento clínico com Freud. Este, por sua vez, enquanto editor da revista, disse que
somente permitiria a publicação se acompanhada de uma nota explicativa dizendo que Reich
escrevera este artigo a serviço de Moscou. Foi dissuadido dessa idéia por analistas que sugeriram,
ao invés disto, uma réplica a Reich. Escrita por Siegfried Bernfeld e publicada nesta mesma edição,
a réplica, porém, em nada tratava da questão do masoquismo, limitando-se a criticar a “psicanálise
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interna (expansão) e pressão da superfície (contração), associando-as à sexualidade e à

angústia, idéia-chave para estabelecer a ponte entre sistema psíquico e sistema nervoso

autônomo (SNA), ou seja, entre psique e soma.

Reich inicia, então, os chamados “experimentos bioelétricos”, cuja principal

conclusão é a de que todos os impulsos e sensações biológicas do organismo, incluindo

sexualidade e angústia, podem ser sintetizados na antítese expansão/contração em

consonância com o SNA – mais primitivo – através dos sistemas simpático (contração) e

parassimpático (expansão). Assim,

“a ‘sexualidade’ não podia ser mais que a função biológica de expansão ‘para fora do eu’,
do centro em direção à periferia. Por seu lado, a angústia não seria senão a direção
inversa, isto é, da periferia para o centro, ‘de volta para o eu’. São direções antitéticas do
mesmo processo de excitação” (REICH, 1988a:227) [grifo nosso].

A partir desta descoberta, Reich passa a considerar o processo vital uma contínua

alternância entre as funções de expansão e contração, sendo que a predominância de

qualquer uma delas deve ser vista como uma perturbação da livre oscilação biológica e,

portanto, considerada nociva. O organismo saudável deve tanto contrair quanto expandir,

segundo as exigências do momento em sua relação com o meio.

Sob este prisma, a sexualidade está relacionada à função do sistema nervoso

parassimpático, ao passo que a angústia à função do simpático, o que esclarece as reações

e sensações sentidas pelos pacientes no trabalho clínico. Torna-se claro porque um

sentimento de angústia é descrito pela pessoa como opressão, já que ela é acompanhada

por um quadro de hipertensão cardiovascular15, o que corresponde a um estado de

contração simpaticotônica do organismo. Reich quer mostrar aqui que o relato do paciente

não é uma simples idéia, mas a descrição de uma sensação real, um estado

simpaticotônico que pode ser descrito como opressivo. Torna-se igualmente claro o

inverso, isto é, porque de uma sensação de opressão física decorre a angústia.

Destas pesquisas, Reich conclui que a expansão biológica é experimentada, no

campo fisiológico profundo (SNA), como ação parassimpática; no campo somático, como

                                                                                                                                                   
marxista” de Reich. O texto foi incorporado, em 1933, ao livro Análise do Caráter, reeditado em 1945
e 1949 (Cf. Higgins & Raphael, 1979).
15 Não se trata aqui, evidentemente, de se imaginar um quadro crônico de hipertensão
cardiovascular, mas sim leve e temporário, porém, concomitante à situação de angústia.
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relaxação; no campo psíquico, como prazer16. Já a contração biológica manifesta-se, no

campo fisiológico (SNA), como ação simpática; no campo somático, como tensão; e no

campo psíquico, como desprazer ou angústia. Esta é a base do princípio funcional entre

psique e soma que remete a um funcionamento biológico comum: “as funções biológicas

fundamentais de contração e expansão aplicavam-se tanto ao campo psíquico quanto ao somático.

Havia duas séries de efeitos antitéticos, e os seus elementos representavam as diversas

profundidades do funcionamento biológico” (REICH, 1988a:244).

Reich dispõe agora de uma teoria da relação corpo-mente que não prioriza nem a

mente sobre o corpo, nem o corpo sobre a mente, nem ainda os considera sistemas

independentes que se influenciam. Nem materialismo mecanicista, nem idealismo

metafísico, nem paralelismo psicofísico, mas unidade funcional:

“Todo impulso psíquico é funcionalmente equivalente a uma excitação somática definida.
A idéia de que as funções do mecanismo psíquico funcionam apenas por si mesmas e
influenciam o  mecanismo somático, que também funciona por si mesmo, não está de
acordo com os fatos reais. Um salto do psíquico para o somático é inconcebível, pois a
pressuposição de dois campos separados não se aplica aqui (...) Isso não está em desacordo
com o fato de que o sintoma somático pode ser eliminado por meio da conscientização de
seu significado psíquico, pois qualquer mudança na esfera das idéias psíquicas deve, por
força, equivaler funcionalmente às mudanças de excitação vegetativa. Assim, não é só a
conscientização de uma idéia inconsciente que cura, mas a modificação causada pela
excitação” (REICH, 1988a:290).

A afirmação de uma equivalência funcional das excitações psíquica e somática

introduz importantes mudanças na obra reichiana, dentre as quais a idéia de uma

unidade energética. Não se trata mais aqui de energia psíquica tal como propunha Freud,

mas de uma bio-energia, isto é, uma energia biológica que governa o organismo como um

todo, tanto em sua esfera psíquica quanto somática, princípio de sua noção de unidade

funcional.

Também o conceito de caráter, desenvolvido anos antes como um padrão de

funcionamento psíquico, sofre mudanças e ganha uma dimensão somática:

“O conceito de ‘identidade funcional’, que tive de introduzir, significa apenas que as
atitudes musculares e as atitudes de caráter têm a mesma função no mecanismo
psíquico: podem substituir-se e podem influenciar-se mutuamente. Basicamente, não

                                                
16 Surge, então sua famosa fórmula do orgasmo, segundo a qual este passa por quatro etapas:
tensão mecânica – carga energética – descarga energética – relaxação mecânica.
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podem separar-se. São equivalentes na sua função” (REICH, 1988a:230-1) [grifo
nosso].

Os fenômenos psíquicos que se manifestam como caráter, manifestam-se

simultaneamente em termos somáticos, investidos sobre o sistema neuro-muscular. Em

outras palavras, as sensações corporais são os próprios fenômenos psíquicos no campo

somático e não simples manifestações que os acompanham.

Tudo isto confere ao corpo um novo estatuto no campo clínico. Não se trata mais de

considerá-lo apenas um canal de acesso ao inconsciente, tal como no corpo expressivo da

análise do caráter, mas manifestação do próprio inconsciente enquanto corpo biológico

em toda sua espessura e regime de fluxos. O conceito-chave aqui é o de couraça muscular

do caráter, o qual confere um novo estatuto à neurose.

“Desse ponto em diante, as neuroses aparecem sob uma luz fundamentalmente diferente
da que as envolvia na psicanálise. Não são apenas os resultados de conflitos
psíquicos e fixações infantis não resolvidos. Essas fixações e conflitos psíquicos
causam perturbações fundamentais na regulagem da energia bioelétrica e, desse modo, se
tornam somaticamente ancoradas. Por essa razão, não é possível, nem é admissível,
separar os processos psíquico e somático. As perturbações psíquicas são enfermidades
biológicas que se expressam no campo somático tanto quanto no campo
psíquico” (REICH, 1988a:312-3) [grifo nosso].

O encouraçamento é a conseqüência natural da impossibilidade de descarga

energética de um organismo afetado por uma perturbação geral de seu equilíbrio

psicossomático. Ou seja, a neurose não se reduz a um sofrimento psíquico, mas engloba

uma perturbação do organismo como um todo, cuja expressão mais clara é a rigidez17 na

periferia do corpo, uma couraça muscular18. Em termos psicanalíticos, significa dizer que

o ego exerce sua ação censora atuando igualmente sobre a musculatura sob a forma de

inibição motora, inibição esta que, longe de ser o simples reflexo do conflito psíquico, é

                                                
17 Embora normalmente se associe couraça muscular à hipertonia, ela também pode ser hipotônica,
pois seu princípio fundamental diz respeito à fixação a um padrão e falta de adaptabilidade, de
modo que o termo rigidez refere-se mais à dinâmica que ao estado do sistema neuro-muscular.
18 Para Reich, tal como o sofrimento neurótico é inicialmente externo (repressão) e depois se
interioriza (recalcamento), a couraça muscular é inicialmente externa (repressão social, física) e
posteriormente se interioriza como autocontenção muscular, o que se pode chamar propriamente
de couraça muscular do caráter.



156

sua parte mais essencial e se traduz em perda de intensidade de contato com o mundo,

bem como em estranheza em relação às próprias sensações19.

Se há uma equivalência funcional entre processos psíquicos e somáticos, como

propõe Reich, torna-se possível mobilizar idéias psíquicas por meio da manipulação

direta da couraça muscular onde, no caso do neurótico, se encontra bloqueada e energia

relacionada tanto às idéias, quanto à manutenção da couraça. Nasce, assim, a

vegetoterapia carátero-analítica que, aliando o trabalho de análise do caráter às novas

descobertas do campo neurovegetativo, introduz o corpo como elemento central e ativo

no setting terapêutico, momento em que se pode situar o surgimento propriamente dito

das psicoterapias corporais.

O trabalho vegetoterapêutico inicia-se do mesmo modo que a análise do caráter,

isolando e eliminando cada uma das resistências caracteriológicas que se interpõem entre

o tratamento e a cura com a finalidade de liberar as emoções e afetos submetidos à

inibição e à fixação. O que, porém, se dava ainda de modo verbal e com o recurso da

observação atenta da comunicação expressiva do paciente (o corpo visível), passa agora a

incluir uma atuação direta do terapeuta sobre seu corpo, mais especificamente, sobre sua

musculatura, de modo a mobilizar o campo neurovegetativo (o corpo manipulável).

“Assim, dissolvendo atitudes crônicas de caráter, produzimos reações no sistema nervoso
vegetativo. A irrupção no campo biológico é muito mais completa e carregada de energia,
quanto mais completamente tratamos não só as atitudes de caráter, mas também as
atitudes musculares correspondentes. Isso faz com que uma parte do trabalho seja
desviada dos campos psicológicos e caracterológicos para a dissolução imediata da couraça
muscular” (REICH, 1988a:254).

Aprofundando suas pesquisas no campo biológico Reich descobre uma certa regra

segmentar que corresponde a uma organização mais primitiva do vivo, anterior ao

desenvolvimento dos animais superiores e que está relacionada ao movimento

ondulatório do sistema plasmático. A couraça, assim, apresenta uma disposição por

                                                
19 A título de exemplo, temos a seguinte seqüência segundo o princípio funcional: a percepção de
um perigo funciona como uma inervação simpaticotônica. A reserva psíquica se expressa como
rigidez vegetativa, alterando o funcionamento do órgão. Esta rigidez, por sua vez, intensifica a
angústia. A fixação de uma excitação psíquica é produzida pelo estabelecimento de um estado
específico de inervação vegetativa. A angústia intensificada exige um encouraçamento, que é
sinônimo de uma fixação de energia vegetativa na couraça muscular. O encouraçamento muscular
perturba a possibilidade de descarga, aumentando a tensão etc.
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segmentos que ele denomina de “anéis” e que compreendem “todos aqueles grupos de

órgãos e músculos em contato funcional recíproco que podem induzir-se mutuamente a participar

no movimento expressivo” (1980:374-5). Reich os divide em sete: ocular, oral, cervical,

torácico, diafragmático, abdominal e pélvico, compondo uma certa ordem de

desenvolvimento de modo que, seguindo uma lógica que é mais energética do que

fisiológica20, a técnica deve caminhar no sentido de dissolver primeiro os anéis superiores.

Ao fazê-lo e mobilizar as energias vegetativas ligadas a recalques e inibições, Reich

consegue não apenas liberar a energia bloqueada, restabelecendo o equilíbrio biofísico do

paciente21, como ainda trazer à consciência acontecimentos a eles relacionados, vividos

pelo paciente com forte carga afetiva. Há uma ligação entre as lembranças de vida, as

emoções (entendidas como experiências afetivas primárias) e os movimentos (entendidos

como expressão profunda do vivo), que compõem um conjunto afetivo-motor qualificado

pela experiência de cada um22. Assim, além de tornar consciente a matéria inconsciente, a

vegetoterapia carátero-analítica busca também libertar as energias vegetativas, reunindo

processos qualitativos e quantitativos, o que implica em profundas transformações de

ordem técnico-metodológicas em relação à velha psicanálise:

                                                
20 Retornaremos a este ponto no próximo capítulo.
21 A motilidade do corpo depende da uniformidade e do fluxo sem perturbações de seus impulsos.
O reflexo do orgasmo consiste precisamente em uma onda de excitação que corre do centro
vegetativo por todo o corpo, levando-o a movimentos de expansão e contração involuntários. Uma
vez obstruída a excitação de modo crônico, o reflexo se rompe e se estabelece uma couraça.
22 Um autor contemporâneo a Reich e que exerceu influência em sua obra, especialmente no que se
refere à relação entre tônus muscular e experiência afetiva (mesmo sem aprofundar suas pesquisas
em campo biológico), foi Henri Wallon. Segundo Wallon (1970), nos primeiros meses de vida, o
recém nascido não distingue seu corpo dos objetos exteriores a ele, de modo a não haver ainda
uma noção integrada de corpo, mas uma composição confusa de partes como que independentes e,
por vezes, personificadas. O espaço postural da criança se constrói a partir de e em relação ao
espaço postural das pessoas que dela cuidam, geralmente a mãe, conferindo a este processo um
forte teor emocional, o que significa dizer que sobre o aprendizado fisiológico se estabelece uma
ligação afetiva. Ou seja, afetividade e tônus muscular se desenvolvem conjuntamente. Todas as
manifestações emotivas, das mais simples às mais refinadas, estão associadas a contrações tônicas
dos músculos, isto é, variações de sua intensidade sem necessariamente alteração de sua forma.
Uma das teses maiores de Wallon assegura que, nas palavras de Bernard, “a função tônica, em
garantindo a regulação das reações emotivas e, além disso, da vida afetiva, permite ao mesmo tempo sua
exteriorização, sua expressão e, conseqüentemente, sua ação sobre outrem de quem assimila simultaneamente
as respostas” (BERNARD, 1995:37-8). Isto significa que a função tônica é a função essencial do
processo comunicativo, em sentido amplo, de relação com outrem. Antes da comunicação verbal,
há a comunicação tônica hoje chamada de não-verbal.
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“O principal método da terapia psicanalítica é a 'associação livre', isto é, essencialmente
falar e comunicar. O principal método da vegetoterapia consiste na perturbação das
atitudes vegetativas involuntárias (logo inconscientes). Ao contrário, na vegetoterapia,
não falar - a eliminação da expressão oral intensiva consciente - é que é um dos principais
métodos para trazer à superfície sentimentos e afetos vegetativos, enraizados em processos
orgânicos, antes que se tornem conscientes (...) A associação livre de idéias é substituída
pela livre revelação de todas as atitudes vegetativas - especialmente ação muscular -
características do paciente. A psicanálise é uma psicologia; a economia sexual é sexologia.
A 'sexologia' é a ciência dos processos biológicos, fisiológicos, emocionais e sociais da
sexualidade.” (Reich In HIGGINS & RAPHAEL, 1979:236-7) [grifo de Reich]23

E voltamos aqui à questão da linguagem, desenvolvida já nos capítulos anteriores.

Se, como diz Lapassade (1982), Reich dá a palavra ao corpo, ele o faz não no sentido

lingüístico do termo. Isto porque, para Reich, o vivo não atua de modo intencional já que

a vida não tem nenhum significado ou finalidade que não seja simplesmente viver24. O

vivo apenas segue suas emoções plasmáticas primárias. Diz Reich:

“(...) a substância viva não pensa de forma racional, não faz ou deixa de fazer coisas ‘a fim
de...’. Funciona conforme as emoções plasmáticas primárias, cuja função é gratificar as
tensões e necessidades biológicas. Erraríamos inevitavelmente o caminho se traduzíssemos
de forma imediata a linguagem do vivo para a linguagem verbal do consciente. É
importante sublinhar isto, pois o pensamento racionalista que deu origem à civilização
mecanicista eliminou a compreensão da linguagem basicamente distinta da função
viva” (1980:383-4) [grifo de Reich].

É certo que os movimentos plasmáticos podem ser traduzidos em palavras que

denotam um sentido, mas isto é uma interpretação lingüística de uma expressão viva que,

em si mesma, não tem sentido. Ocorre, porém, que esta tradução não é de todo aleatória.

Ela tem, por assim dizer, um fundamento de identidade que radica exatamente na

dimensão biológica primária comum entre o humano e, por exemplo, um verme. É nesta

dimensão biológica que Reich busca assentar o homem enquanto ser vivo possuidor de

uma história evolutiva. Assim, compreendemos o que se passa com um verme, pois

                                                
23 Embora introduza a intervenção física do terapeuta na clínica, Reich não a utiliza
exclusivamente, como supõe o imaginário pouco habituado ao seu trabalho, recorrendo até mesmo
com mais freqüência à palavra e a imagens, bem como à sugestão de certas expressões corporais
aos pacientes (Cf. Dadoun, 1991).
24 “Desde o seu início, a biofísica orgone contava com a percepção reveladora e importante de que o
funcionamento da matéria viva é simples, de que a essência da vida é o funcionamento vital em si, e de que ela
não tem nenhum ‘significado’ ou ‘finalidade’ transcendental. A busca pelo significado e pelo propósito da
vida deriva do encouraçamento do organismo humano, que elimina a função vital e a substitui por rígidas
fórmulas de vida” (REICH, 2003:13).
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reconhecemos nele certas experiências plasmáticas comuns, apesar de, por meio da

palavra, conferirmos a elas sentidos múltiplos que as ultrapassam, algo que o verme não

faz. Segundo Reich, não se trata de uma sensação de experiência imediata, mas de um

reconhecimento imediato desta experiência comum, captado enquanto “linguagem do

vivo”, que não é a mesma que a da palavra e do sentido, mas que, no caso humano, se

conjugam, traduzindo uma experiência direta em experiência de sentido. Este

fundamento de identidade confere à linguagem de sentido uma dimensão secundária em

relação à linguagem do vivo, ao menos naquilo que se refere às experiências biológicas

primitivas do homem, razão pela qual torna-se menos importante na prática clínica

vegetoterapêutica que as expressões diretas do corpo. O problema é que, historicamente,

em decorrência da perda de identidade viva do homem, a linguagem de sentido tem se

revelado deturpadora da linguagem do vivo, de modo que a palavra em Reich apresenta-

se menos como aquilo que qualifica a experiência humana e mais como aquilo que a

obscurece, revelando, o viés naturalista de sua obra. Não por acaso ele adota a inibição da

palavra como uma das técnicas clínicas, já que a fala se mostra uma maneira

particularmente usual de resistência, inibindo as funções vitais do corpo que é quem deve

se manifestar.

Isto não significa que a vegetoterapia prescinda da palavra, mas que sua

importância é reduzida frente às manifestações vegetativas e emocionais, vindo ela

complementar o processo de elaboração das experiências vividas na clínica, o que

somente é possível porque, diferentemente da psicanálise, a terapêutica reichiana é uma

prática natural que se baseia na compreensão biológica da vida, à qual Reich confere um

estatuto essencialmente positivo. Ele acredita na biologia humana enquanto expressão de

uma natureza que é portadora de valores como equilíbrio, racionalidade, prazer e bem-

estar geral. As pulsões são expressões diretas desta natureza, razão pela qual são elas, via

corpo, que devem “falar”. Daí a confiança e a aposta de Reich nas manifestações diretas

do corpo e o papel apenas complementar da palavra. As emoções primárias são anteriores

a ela e, portanto, mais próximas do que ele considera ser o cerne biológico humano. Reich

está em um campo muito distante da psicanálise que abraçara nos anos 1920, não apenas

em termos teóricos e metapsicológicos, como ainda em termos técnicos e metodológicos.

Ele está no campo biofísico.
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“A investigação da matéria viva foi além dos confins da psicologia profunda e da fisiologia
e entrou em território biológico inexplorado. A sexualidade e o processo vital
identificaram-se: abriu-se um novo caminho de acesso ao problema da biogênese. O que
era psicologia se tornou biofísica, e parte de uma genuína ciência natural experimental”
(REICH, 1988a:319).

Por meio deste rápido e parcial25 itinerário do pensamento de Reich, podemos

constatar a importância que o conceito de unidade funcional tem em sua obra. Podemos

mesmo dizer que se trata de um conceito-chave, muito embora parte de seus seguidores

não atribua a ele a importância que nos parece devida. O conceito de unidade funcional

permite a Reich reunir processos quantitativos e qualitativos e desenvolver uma prática

clínica que vai além de uma medicina ou de uma psicologia enquanto disciplinas isoladas,

seu intuito desde os anos 1920, colocando o ser humano sob a perspectiva de continuum de

fenômenos biológicos, psicológicos e sociais. Permite ainda conferir ao corpo um papel de

destaque na vida humana a partir do reconhecimento de uma certa lógica vital que lhe

seria própria. Ele, assim, deixa de ser um coadjuvante dos processos psíquicos superiores

para se tornar uma de suas partes constitutivas. Mente e corpo compõem uma unidade,

cujas manifestações expressam diferentes facetas de uma experiência comum ao ser

humano.

                                                
25 Esta trajetória é parcial porque Reich avança em suas pesquisas em biofísica, o que o conduz a
uma terceira fase clínica, denominada orgonomia. O centro da orgonomia é a descoberta da
orgone, uma energia biológica primordial presente por toda parte, das células mais primitivas ao
universo. Isto marca algumas mudanças em relação às descobertas anteriores na medida em que
Reich adota um enfoque mais biofísico do que psicológico, mesmo que o aspecto psicológico
continue sendo indispensável. O orgonoterapeuta olha para o paciente vendo-o em primeiro lugar
com um organismo biológico. Assim, doença se torna biopatia (isto é, uma alteração disfuncional
do vivo) e a libido dos tempos de psicanálise, que havia se tornado bioenergia nos anos 1930, se
torna orgone. De qualquer modo, é preciso ver as fases clínicas de Reich menos como rupturas e
mais como continuidades ampliadas em outros domínios, como ele próprio sugere ao dizer que “a
biofísica orgônica não levou a uma refutação ou revisão dos descobrimentos da análise do caráter; pelo
contrário, assentou-os sobre o sólido fundamento da ciência natural” (1980:13-4). Mesmo que seus
interesses já não sejam os mesmos neste momento e o viés biofísico assuma maior destaque, sua
perspectiva clínica continua a considerar a interface de processos biológicos, psicológicos e sociais,
de modo a jamais conceber a clínica como algo isolado do mundo. No que diz respeito
especificamente à questão técnica, diz Dadoun: “A orgonoterapia nada mais é que a análise do caráter e
a vegetoterapia integradas numa perspectiva energética mais ampla, que autoriza Reich a trabalhar
diretamente, com a ajuda dos acumuladores de orgone, sobre a energia biológica do indivíduo” (1991:371).
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O corpo e as novas pesquisas em neurobiologia

A idéia de uma unidade corpo-mente tem sido confirmada pelas mais recentes

pesquisas em neurobiologia e ciências cognitivas. Autores como Francisco Varela,

Humberto Maturana, Jean-Didier Vincent, António Damásio, dentre outros, reafirmam

em termos contemporâneos a essência da proposta reichiana de uma unidade

psicossomática.

Investigando as inter-relações entre cérebro, mente e corpo, Damásio (1996; 2000;

2004), por exemplo, defende a idéia de que as atividades mentais mais básicas estão

diretamente relacionadas aos estados do corpo, mobilizados por fontes tanto internas

quanto externas, sem as quais a mente simplesmente não pode atuar, de modo que mente,

corpo e cérebro – enquanto instância privilegiada nesta interação – compõem uma

unidade indissolúvel: “corpo, cérebro e mente são manifestações de um organismo vivo. Embora

seja possível dissecar esses três aspectos de um organismo sob o microscópio da biologia, a verdade é

que eles são inseparáveis durante o funcionamento normal do organismo” (2004:206). Damásio

exemplifica a dinâmica desta unidade analisando o modo como tomamos uma decisão.

Segundo ele, a mente opera por meio de imagens que podem se originar tanto de

estímulos externos de modalidades sensoriais diversas, visual, auditiva, olfativa,

gustatória ou somatossensitiva, o que ele chama de “imagens perceptivas” – que, por sua

vez, também geram imagens internas decorrentes das transformações provocadas no

corpo –, quanto de lembranças, chamadas de “imagens evocadas”, sendo que ambas têm

o mesmo estatuto mental, isto é, a mente não diferencia imagens perceptivas e evocadas.

O que importa salientar é que

“(...) as imagens são provavelmente o principal conteúdo de nossos pensamentos,
independente da modalidade sensorial em que são geradas e de serem sobre uma coisa ou
sobre um processo que envolve coisas; ou sobre palavras ou outros símbolos, numa dada
linguagem, que correspondem a uma coisa ou a um processo” (1996:136).

Imagens mentais não são apenas “visuais”, mas também sonoras, somatossensitivas

etc, e “retratam” tanto processos abstratos quanto concretos. Assim, o pensamento é feito

de imagens26, sejam elas conscientes ou inconscientes. Estas imagens não são

                                                
26 “O conhecimento factual necessário para o raciocínio e para a tomada de decisões chega à mente sob a forma
de imagens” (DAMÁSIO, 1996:123).
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propriamente filmes, mas cenas rápidas (Damásio fala em “instantes pictóricos de

imagens-chave”) que se sucedem umas às outras como atividade mental.

Pois bem, quando temos de tomar uma decisão, por mais simples que seja, a mente

recorre à experiência passada e projeta possíveis cenários futuros como forma de auxiliar

nesta decisão. As informações evocadas – que como vimos são imagens – não nos chegam

à mente de modo organizado, mas múltiplo e a grande velocidade, o que nos impede de

avaliá-las em seus pormenores. Se tentássemos fazê-lo, considerando uma a uma todas as

suas variáveis e implicações lógico-racionais, simplesmente não decidiríamos, pois o

tempo gasto para isto tornaria nossa decisão totalmente inadequada. Além do mais, a

probabilidade de tomarmos uma decisão equivocada seria, neste caso, muito maior.

O que organiza estas informações e nos permite propriamente raciocinar sobre suas

implicações e tomar uma decisão são os sentimentos. Por sentimento Damásio

compreende a percepção mental (consciente ou não) das mudanças que ocorrem no corpo,

que é o que ele chama propriamente de emoção. “Se uma emoção é um conjunto de alterações

no estado do corpo associadas a certas imagens mentais que ativaram um sistema cerebral

específico, a essência do sentir de uma emoção é a experiência dessas alterações em justaposição com

as imagens mentais que iniciaram o ciclo” (1996:175)27. O sentimento é, assim, uma

representação mental do corpo funcionando de uma certa maneira. “Na sua essência, um

sentimento é uma idéia, uma idéia do corpo, uma idéia de um certo aspecto do corpo quando o

organismo é levado a reagir a um certo objeto ou situação” (2004:95). Ele é idéia na medida em

que não corresponde à percepção direta do corpo, senão à percepção mental deste a partir

da construção de mapas do estado do corpo produzidas nas regiões somatossensitivas do

cérebro. Tomemos um exemplo simples. Quando estamos diante de um objeto, o cérebro

recebe dois tipos de sinais, um externo (por isso chamado exteroceptivo), captado pelos

sentidos conhecidos (visão, audição, olfato etc) e transformado em imagens mentais; outro

interno (interoceptivo), decorrente das transformações de estado do corpo (emoções)

provocadas pelo objeto, a partir dos quais o cérebro constrói nas regiões

somatossensitivas mapas neurais (são, assim, mapas neurais dos estados do corpo) que

também são transformados em imagens mentais. O sentimento é a justaposição das
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imagens dos mapas com as imagens do objeto, sob a forma de novas imagens mentais,

permitindo a percepção desta experiência. Assim, embora a essência do sentimento sejam

os estados do corpo provocados pelo objeto (ou experiência), ele ainda envolve as

representações deste objeto: “um sentimento em relação a um determinado objeto baseia-se na

subjetividade da percepção do objeto, da percepção do estado corporal criado pelo objeto e da

percepção das modificações de estilo e eficiência do pensamento que ocorrem durante todo esse

processo” (1996:178). Contrariamente à emoção, que se volta “para fora”, o sentimento se

volta “para dentro”28, fazendo-nos perceber aquilo que se passa na carne, reconhecer

nossa condição, uma revelação de nosso estado de vida num dada situação.

“É assim que representamos os acontecimentos que dizem respeito a esses objetos, e é
assim que, graças à nossa imaginação criadora, podemos inventar novas imagens para
simbolizar objetos e acontecimentos ou representar abstrações, novas imagens que vão
além das imagens baseadas diretamente no corpo” (2004:216).

Ocorre, porém, que os sentimentos não apenas “fornecem” material para a mente,

como se isto consistisse em uma simples transposição direta de um estado de corpo, uma

operação de natureza bioquímica29. Além de nos permitir vislumbrar o que se passa na

nossa carne, no momento em que justapõem estados corporais e imagens mentais, os

sentimentos ainda qualificam a experiência, isto é, conferem à imagem mental por ela

provocada um “valor”, positivo ou negativo, e, deste modo, alteram a experiência.

“Os sentimentos permitem-nos vislumbrar o que se passa na nossa carne, no momento
em que a imagem desse estado se justapõe às imagens de outros objetos e situações; ao
fazê-lo, os sentimentos alteram a noção que temos desses outros objetos e situações. Em
virtude dessa justaposição, as imagens do corpo conferem às outras imagens uma
determinada qualidade positiva ou negativa, de prazer ou de dor” (1996:190).

                                                                                                                                                   
27 A distinção entre emoção e sentimento é mais didática que funcional. Damásio os unifica,
aparentemente sob a influência de Espinosa, sob o termo de afeto (Cf. Damásio, 2004).
28 Neste sentido, enquanto percepção, o sentimento é similar às demais percepções conhecidas
(visual, auditiva etc). Ocorre que, enquanto estas tomam por objeto estímulos externos, aquele
toma por objeto o próprio corpo.
29 Já é hoje bem sabido – especialmente pela indústria farmacêutica – que elementos químicos
endógenos ou exógenos alteram nossa forma de sentir. Para Damásio, porém, isto não explica
como sentimos e, se este sentir está relacionado aos estados do corpo e aos modos de cognição,
reduzi-lo (por exemplo, em uma situação de depressão) apenas a uma equação bioquímica no
cérebro (maior ou menor disponibilidade de serotonina e norepinefrina), diz ele, “é inaceitavelmente
grosseiro” (1996:192).
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A cada cenário que se esboça mentalmente, uma sensação corporal se lhe associa,

“marcando” qualitativamente a imagem produzida, o que Damásio chama de “marcador-

somático”. O sentimento, assim, não é uma percepção passiva, mas dinâmica. Se a

sensação evocada pelo objeto é qualificada de forma satisfatória, experienciamos um

sentimento de bem-estar e alegria; se o é de forma insatisfatória, sentimos mal-estar e

desconforto, por vezes tristeza. O marcador-somático tem, assim, o papel de qualificar e

hierarquizar as muitas imagens mentais relacionadas à experiência em questão de modo a

pré-selecioná-las, diminuindo as alternativas mentais, para que a decisão final seja

tomada em termos lógico-racionais. Ao qualificar as imagens mentais, o marcador-

somático também exerce um tipo de ordenação das mesmas, intensificando a memória e a

atenção.

É importante frisar que não se trata aqui de evocar elementos inatos, já que os

marcadores-somáticos são registros emocionais produzidos na experiência histórica do

sujeito e, mesmo que haja emoções primárias envolvidas, há também emoções

secundárias que a elas se associam. “A maior parte dos marcadores-somáticos que usamos para

a tomada racional de decisões, diz Damásio, foi provavelmente criada nos nossos cérebros durante

o processo de educação e socialização, pela associação de categorias específicas de estímulos e

categorias específicas de estados somáticos” (1996:209), o que significa dizer que estão abertos

a mudanças, sendo requalificados a cada nova experiência emocionalmente significativa30.

Ou seja, o marcador-somático diz respeito ao processo de socialização, que é igualmente

um processo de construção de estados somáticos e sensações a eles associados. Quando

aprendemos, aprendemos com o/no corpo31. Além disso, o fato de os marcadores-

somáticos pré-selecionarem as imagens mentais não significa que a decisão esteja tomada.

Damásio frisa que nada substitui a competência lógica de uma decisão, o que é algo muito

                                                
30 É o que fazem as técnicas comportamentais de gratificação e castigo, e de forma menos intensa,
porém não menos eficiente, a propaganda, criando intencionalmente estados de corpo agradáveis
ou desagradáveis associados a determinadas experiências (ou produtos), ou seja, marcadores-
somáticos. Exemplo extremo disto é a chamada propaganda subliminar que associa um produto a
imagens sedutoras, porém, a uma velocidade que a mente consciente não é  capaz de perceber,
muito embora a mente inconsciente o faça. Prova de sua força é o fato de que este tipo de
propaganda é proibido.
31 Isto é algo que, aparentemente, nosso sistema educacional ainda não descobriu.
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distinto de afirmar que é a mente racional que decide autonomamente, controlando as

emoções como se estas lhe representassem um perigo.

Tudo isto sinaliza não apenas uma integração corpo-mente como ainda uma

verdadeira simbiose entre os processos cognitivos e emocionais32. Não existe pensamento

racional no sentido que o velho intelectualismo atribui a isto, como uma razão que, para

obter melhores resultados, controla e isola as emoções para decidir de modo soberano. A

perspectiva da “razão nobre” é equivocada. Todo pensamento é racional-emocional a

partir da integração de processos mentais e corporais. Os ditos processos mentais

“superiores”, como o raciocínio lógico, somente são possíveis na medida em que têm por

base emoções e sensações indispensáveis ao seu funcionamento.

Esta é também a posição de Maturana, para quem a razão ocidental atribui a si

mesma um fundamento transcendental que supostamente lhe conferiria uma validade

universal, quando na verdade sua fundamentação é bem mais prosaica. Ela radica na

biologia humana, em nossa “vida de seres vivos”, em sintonia com as emoções que a

sustentam e que nos constituem enquanto humanos: “(...) ao nos declaramos seres racionais,

diz o biólogo chileno, vivemos uma cultura que desvaloriza as emoções, e não vemos o

entrelaçamento cotidiano entre razão e emoção que constitui nosso viver humano e não nos damos

conta de que todo sistema racional tem um fundamento emocional” (2002:15). As emoções não

são uma limitação à racionalidade, mas sua condição de possibilidade.

Isto não significa que as emoções e os sentimentos não possam levar a más decisões.

Evidentemente que sim, se a marcação que estabelecerem sobre determinadas imagens

mentais se mostrarem inadequadas aos acontecimentos externos e às conseqüências

estimadas. O que Damásio e Maturana nos auxiliam a compreender é que, acertada ou

equivocada, a decisão se faz em consideração a processos mentais e corporais e que,

portanto, não se trata de uma subordinação do corpo à mente (ou das emoções à razão),

como se esta decidisse por si própria e apenas informasse ao corpo, seu mero executor, o

que fazer.

                                                
32 Damásio acredita que, quanto mais vital a decisão, isto é, quanto mais ligada à sobrevivência da
pessoa (ele diz organismo), maior o peso do marcador-somático, pois mais intensa a sensação
provocada pela situação. Em todo caso, mesmo que seu peso diminua em situações menos vitais,
ele está sempre lá.
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Damásio explica esta inter-relação em termos neurobiológicos. Do ponto de vista

evolutivo, o cérebro é normalmente disposto topicamente em diferentes estruturas, das

mais primitivas, relacionadas a funções básicas de sobrevivência do organismo, às mais

elaboradas, ligadas aos processos racionais, criativos e decisórios. Até pouco tempo,

acreditava-se que o pensamento lógico estaria localizado nestas regiões mais específicas,

ditas “superiores”, e que em nada ou muito pouco dependeriam das demais. As pesquisas

de Damásio mostram, ao contrário, que as funções mentais se interpenetram em termos

de atividade cerebral, o que significa dizer que a dinâmica da atividade humana

ultrapassa sua especialização neurofisiológica33. A razão não depende de um único centro

neural, mas de um sistema que compreende várias regiões que cooperam entre si, das

menos às mais “nobres”, compreendendo os córtices pré-frontais, o hipotálamo e o tronco

cerebral. Em outras palavras, os circuitos neurais mais evoluídos não podem fornecer as

imagens sem a cooperação do cérebro mais antigo:

“Os níveis mais baixos do edifício neurológico da razão são os mesmos que regulam o
processamento das emoções e dos sentimentos e ainda as funções do corpo necessárias para
a sobrevivência do organismo. Por sua vez, esses níveis mais baixos mantêm relações
diretas e mútuas com praticamente todos os órgãos do corpo, colocando-o assim
diretamente na cadeia de operações que dá origem aos desempenhos de mais alto nível da
razão, da tomada de decisão e, por extensão, do comportamento social e da capacidade
criadora. Todos esses aspectos, emoção, sentimento e regulação biológica, desempenham
um papel na razão humana. As ordens de nível inferior do nosso organismo fazem parte
do mesmo circuito que assegura o nível superior da razão” (1996:13).

Parece, assim, que “a natureza criou o instrumento da racionalidade não apenas por cima

do instrumento de regulação biológica, mas também a partir dele e com ele” (1996:157) [grifo de

Damásio].

Portanto, o que normalmente chamamos de razão ou decisão racional é um

complexo processo que envolve estados corporais, sensações (emoções) e avaliação lógica

de uma situação. A idéia de uma distinção entre razão de um lado e emoção de outro, ou

                                                
33 Se o cérebro decodifica as muitas informações que recebe e as processa de modo especializado,
isto é, em regiões separadas, a mente pensa em conjunto, sincronizando os diferentes estímulos
neurais.
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mente e corpo, não encontra qualquer base em termos neurobiológicos34. Damásio assim

conclui dizendo:

“A compreensão cabal da mente humana requer a adoção de uma perspectiva do
organicismo; que não só a mente tem de passar de um cogitum não físico para o domínio
do tecido biológico, como deve também ser relacionada com todo o organismo que possui
cérebro e corpo integrados e que se encontra plenamente interativo com o meio ambiente
físico e social” (1996:282).

Não obstante a noção reichiana de unidade funcional entre psique e soma ter sido

elaborada há mais de 70 anos, em essência, ela parece estar de acordo com as principais

descobertas da neurobiologia contemporânea, ao menos de uma certa neurobiologia. Em

ambos os casos, corpo e mente, emoções e razão, biologia e sociologia, natureza e cultura

são concebidos como dimensões indissociáveis e complementares do humano, mesmo que

possamos questionar o peso que se confere a cada um destes elementos. De qualquer

modo, está totalmente fora do cenário uma noção de ser humano em que a mente controle

o corpo, reduzindo-o a um simples aparato biomecânico a serviço do logos. Reich se filia,

portanto, a uma vertente anticartesiana, não somente por propor uma unidade

psicossomática, como ainda por não atribuir à mente um estatuto superior em relação ao

corpo.

A positividade do corpo

Assim, um primeiro ponto a considerar na obra reichiana, ainda em sintonia com os

biólogos acima citados, é a presença afirmativa do corpo. Tal positivação contrasta com a

psicologia em geral que, enquanto “ciência do espírito”, sempre o viu com reservas,

preferindo relegá-lo à medicina, à biologia ou mesmo à antropologia. A mudança de

                                                
34 A biologia moderna tem uma importante contribuição neste ponto. A partir do momento em que
as teorias materialistas se impuseram às vitalistas, por força dos avanços da biologia molecular e
das teorias cibernéticas, em meados do século XX, a idéia de um dualismo mente-corpo tornou-se
pouco sustentável em biologia. Acerca disto diz Atlan: “enquanto essas teorias [vitalistas] ainda eram
verossímeis, era fácil distinguir, por um lado, um mecanismo físico-químico puramente determinista – sem
lugar para intenção ou projeto – e, por outro, processos vitais que deixavam lugar para a liberdade ou para a
teologia moral de um Kant, por exemplo. Atualmente, isso não é mais possível e, ao contrário do que se
acreditou durante muito tempo, é Espinosa que triunfa enfim, não apenas acima dos teólogos, não apenas
acima de Descartes, mas também de Kant” (In PESSIS-PASTERNAK, 1993:76). Assim, não há hoje uma
outra explicação biológica acerca do vivo que a físico-química, sendo que o cognitivo é concebido
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objeto pela qual esta ciência do espírito passa ao longo dos séculos (a alma para

Aristóteles, a consciência para Descartes, o comportamento para Watson, o inconsciente

para Freud etc) vai aos poucos abrindo algum espaço ao corpo, que entra pela primeira

vez no campo psicológico pela teoria do comportamento de Watson. Frente à dificuldade

de transformar a alma humana em objeto de conhecimento científico, Watson recorre ao

corpo, via comportamento, para dar à psicologia uma espessura cientifica. A conquista de

um estatuto, porém, só vem com a noção de imagem corporal, momento em que o corpo

aparece como consciência de si, posteriormente com a noção de esquema corporal, que

acabou por englobar as antigas pesquisas sobre imagem corporal35, e, por fim, com as

pesquisas sobre comunicação não-verbal (DESCAMPS, 1986). Nada disso, porém, foi

capaz de retirar o corpo de uma condição marginal em psicologia, até hoje, permanecendo

como um objeto estranho a seus domínios. Mas uma psicologia do corpo só é estranha a

quem separa e opõe corpo e espírito, recurso que esconde no fundo uma desconfiança e

mesmo um desprezo pelo corpo.

A psicanálise não fez diferente. Não obstante a presença do corpo nas primeiras

formulações de Freud, o fato é que, ao trabalhar o corpo fora de referências

anatomofisiológicas, como corpo pulsional definido pela lógica do erotismo, e ao centrar-

se na palavra como recurso terapêutico, ele se afastou do corpo, relegando-o a um objeto

secundário. Prova disso é que os psicanalistas que se mantiveram ligados ao corpo, como

Groddeck, Rank, Schutz, Federn, Schilder e o próprio Reich, terminaram por se afastar da

psicanálise. É verdade que há uma presença do corpo como campo fantasmático, mas que

constitui uma noção muito própria de corpo, desligada de seus aspectos materiais, como

atesta Paul-Laurent Assoun (1998) que, diferenciando físico e orgânico, reconhece a

existência de uma desqualificação do físico na psicanálise.

Se é verdade, como sustenta Birman (In BASTOS, 1998), que Freud jamais

desencarna o sujeito36, sustentando, como em O ego e o Id, uma base corporal para o eu, o

                                                                                                                                                   
como um conjunto de propriedades emergentes em alto grau de complexidade da matéria que tem
no cérebro um órgão central. Trata-se de um neodarwinismo (Cf. Atlan, 1992 e Bech, 1985).
35 Sobre as noções de esquema e imagem corporal, bem como um breve itinerário das principais
correntes de interpretação da experiência corporal, cf. Bernard, 1995.
36 Diz ele que “(...) não existe qualquer possibilidade de se estabelecer uma exterioridade entre o corpo e o
sujeito em psicanálise (...)” (In BASTOS, 1998:23).
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fato é que, no desenvolvimento posterior da psicanálise, o corpo é um ausente. Parece-nos

significativo o fato de não encontrarmos um verbete corpo no vocabulário de psicanálise

de Laplanche e Pontalis (1992). “Seja qual for o status que se queira dar a ele, diz Descamps, a

psicanálise se faz pela palavra e a linguagem onde o corpo apenas pode ter um papel de objeto. Ele é

objeto de cuidados, de expressão, de interpretação, de palavra e de referência, mas ele não é jamais

sujeito” (1986:38)37. Ademais, a clara demarcação assumida pela psicanálise entre corpo

médico e corpo fantasmático apenas acentua o dualismo que ela própria diz combater,

mesmo que hoje muitos psicanalistas já dêem ao corpo maior atenção38 – há mesmo quem

acredite que isto provocará uma verdadeira mutação na psicanálise (DESCAMPS, 1986).

Mas a concepção afirmativa do corpo proposta por Reich não contraria apenas uma

certa tradição anticorporalista presente tanto na psicologia quanto na psicanálise. Ela vai

                                                
37 Também Lapassade: “é Lacan quem tem razão: o problema de Freud é o da linguagem, e toda a
psicanálise gira ao redor deste eixo. A regra fundamental institui outra palavra, porém, sempre se trata de
falar, e somente disto. Suspende-se o jogo do corpo. Se se manifesta, este ‘ato’ – ou melhor, esta ‘passagem ao
ato’ – é interpretado como linguagem (...) A palavra domina todo o campo analítico. A psicanálise é uma
logoterapia” (LAPASSADE, 1982:57).
38 Um exemplo desta atenção pode ser encontrado no já citado Paul-Laurent Assoun. Para ele, “o
que se revela no sintoma somático é o momento físico do processo inconsciente” (1998:8). O somático,
assim, está no coração da experiência do inconsciente sendo o sintoma a expressão física do
conflito psíquico, abrindo caminho para o que ele chama de uma “clínica psicanalítica do corpo”.
Recorrendo à etimologia da palavra corpo, Assoun associa-o a três diferentes adjetivações: como
princípio de geração material (physis), como dato-princípio (soma) ou como disposição articulada
de órgãos (organikos). Assim, segundo Assoun, o físico diz respeito à forma, à fisiologia (tamanho,
traços), e à disposição do corpo em estado natural, enquanto o orgânico tem um sentido maquinal
em referência ao órgão do corpo. “O orgânico é o que se refere aos instrumentos ou o que é apto para
servir e atuar como um instrumento (...) O físico é também o vivente, mas como lugar onde a matéria se
encontra com o ato de geração” (1998:16). Haveria aqui um correlato na patologia. Enquanto noção de
corpo dominante, promovida pelo saber biomédico, o organismo tem por modelo de sintoma
corporal a afecção orgânica, como tal, considerada a “verdadeira enfermidade”, em relação aos
sintomas psíquicos ou somáticos. “Esse corpo-organismo instrumentalizado se revela muito abstrato: é
uma montagem de órgãos que só pode imaginar um saber médico consumado, feito à medida da complexidade
de suas engrenagens. O sujeito só ‘crê’ em seu próprio organismo porque assim o indica a fé médica, que por
outra parte é ilimitada, o que faz que se creia nela piamente” (1998:17). Assoun propõe uma recuperação
do corpo físico sem recorrer ao corpo biomédico, aqui entendido como corpo orgânico. No entanto,
embora recupere o corpo para a psicanálise e o relacione aos processos psíquicos, por vezes, de um
modo muito semelhante ao de Reich, Assoun afirma que nos primeiros psicanalistas corporalistas,
tais como Fliess, Groddeck, Rank e Reich, a idéia de inconsciente do corpo (expressão de Assoun)
tem o mesmo efeito de “‘biologizar’ a repressão e submeter o conflito edípico à lei superior do Corpo”
(1998:19). Colocando autores tão diferentes em uma mesma categoria, Assoun parece não ter
compreendido muito o que propõem os autores citados, o que fica evidente em se tratando de
Reich. Nada mais impróprio que lhe atribuir uma biologização da repressão, tendo sido esta
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além, até porque esta tradição não se instaura exclusivamente no chamado domínio psi;

ela diz respeito a uma tradição cultural presente no Ocidente que rejeita o corpo porque,

em grande medida, rejeita a condição natural-animal do homem. Não é de se estranhar,

portanto, o desprezo dos psicanalistas, bem como dos cientistas sociais em geral, por

Reich, ainda hoje. Em boa medida, ele representa tudo o que estas disciplinas rejeitam, a

saber, uma compreensão biológica do ser humano; afinal, Reich valoriza exatamente o

animal em nós. Mesmo que atualmente o corpo assuma um lugar de destaque no

imaginário ocidental, tornando-se inclusive lugar privilegiado de ancoragem da

subjetividade contemporânea, ele aparece destituído de uma vitalidade biológica, um

corpo levado ao extremo de sua dimensão mecanicista, totalmente manipulável e sem

maiores conexões com o sujeito que o encarna. Neste sentido, é um corpo ainda

racionalizado, porque construído na esteira do saber biomédico que o concebe mais como

matéria morta do que viva. Se é a biologia que se apresenta como grande avalista deste

corpo contemporâneo, trata-se de uma biologia desvitalizada que, embora hegemônica no

pensamento atual, não é única e está longe de ser a vertente com a qual Reich se alinha.

Portanto, o que ocorre com a psicologia é o mesmo que ocorre com as ciências

sociais em geral, tal como procuramos mostrar no primeiro capítulo. Ambas são ainda

marcadas por uma certa herança intelectualista que, desde o mundo antigo, passando

pelo mundo medieval e se consolidando com o mecanicismo do século XVII, cinde corpo

e alma e concebe o corpo como fonte de instabilidade, ilusão, erro (ou pecado) e mais

recentemente como objeto infinitamente manipulável.

Aqui também algumas das mais recentes pesquisas em biologia e neurociências

parecem dar a Reich boas razões. Em sintonia com autores como George Lakoff, Mark

Johnson, Eleanor Rosch, Francisco Varela e Gerald Edelman39, Damásio defende a idéia de

que o corpo é o mediador privilegiado de nossa relação com o mundo:

                                                                                                                                                   
justamente a crítica que fez a Freud. De qualquer modo, não deixa de ser um avanço sua proposta
de um pensamento do físico inconsciente.
39 As principais obras dos autores mencionados quanto a esta temática são: Womem, fire and
dangerous things: what categories reveal about the mind (1987), de Lakoff; The body in the mind: the bodily
basis of meaning, imagination and reason (1987), de Johnson; The embodied mind (1993), de Varela,
Thompson e Rosch; e Bright air, brilliant fire (1992), de Edelman.
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“O nosso próprio organismo, e não uma realidade externa absoluta, é utilizado como
referência de base para as interpretações que fazemos do mundo que nos rodeia e para a
construção do permanente sentido de subjetividade que é parte essencial de nossas
experiências. De acordo com essa perspectiva, os nossos mais refinados pensamentos e as
nossas melhores ações, as nossas maiores alegrias e as nossas mais profundas mágoas
usam o corpo como instrumento de aferição” (DAMÁSIO, 1996:16-7) [grifo
nosso]40.

Segundo o neurobiólogo português, na medida em que, ao longo do processo

evolutivo, desenvolvemos uma mente, sua tarefa principal foi a de se ocupar do corpo e,

para tornar isto o mais eficiente possível em termos de sobrevivência, ela passou a

“representar o mundo exterior em termos das modificações que produz, no corpo propriamente

dito” (1996:261). Ou seja, o mundo exterior chega até nós através dos estados do corpo, por

meio de representações primordiais que envolvem regulações bioquímicas, viscerais (em

que ele inclui não apenas os órgãos, mas também a pele) e músculo-esqueléticas,

representações estas que funcionam como um modelo de enquadramento espaço-

temporal baseado na anatomia e nos padrões de movimento, e a partir dos quais somos

capazes de representar mentalmente um espaço tridimensional. O corpo, assim, não é

aquilo que nos afasta do mundo por meio de sentidos ilusórios que devem ser corrigidos

pela razão absoluta, mas exatamente aquilo que permite ao mundo chegar até nós.

É certo, porém, que o corpo filtra o mundo externo, o que não seria diferente se este

papel coubesse exclusivamente à mente racional, questão que assume a condição de

problema somente àqueles que imaginam ser possível apreender o mundo tal como ele é,

ou seja, aos adeptos de um objetivismo absoluto. Não parece ser este o caso. “Se, por um

lado, diz Damásio, existe uma realidade externa, por outro, o que dela sabemos chegar-nos-ia pela

intervenção do próprio corpo em ação por meio de representações de suas perturbações” (1996:266).

Quando duas pessoas observam o mesmo objeto, via de regra, são capazes de descrevê-lo

de forma suficientemente semelhante a ponto de o reconhecerem como sendo o mesmo, o

que não significa que a imagem mental que cada um construiu para si seja idêntica e

corresponda à imagem do objeto. Isto porque “a imagem que vemos tem como base alterações

                                                
40 Já Johnson diz: “conceitualizamos e raciocinamos da maneira que fazemos devido aos corpos que temos,
aos tipos de ambientes que habitamos, e aos sistemas simbólicos que herdamos, os quais, por sua vez, são
fundados na nossa corporificação” (In Ortega, 2007:17). Também Wacquant (1989) considera que o
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que ocorreram no nosso organismo, no corpo e no cérebro, conseqüentes à interação da estrutura

física desse objeto particular com a estrutura física do nosso corpo” (DAMÁSIO, 2004:210). A

realidade que conhecemos depende do corpo que temos (tanto em termos gerais, o corpo

humano, quanto individuais, o meu corpo), o que significa dizer que “não sabemos, e é

improvável que alguma vez venhamos a saber, o que é a realidade ‘absoluta’” (DAMÁSIO,

1996:124). A mente-corpo não reflete o mundo; ela o cria. As imagens mentais que nos

permitem pensar são construções decorrentes de nossa interação corporal com o mundo, o

que, a rigor, significa dizer que não há duas experiências idênticas. É claro que isto não

nos impede de compartilhar as mesmas impressões e construir uma noção objetiva do

mundo. Significa apenas que esta objetividade é relativa. Tão relativa que, “se nossos

organismos fossem desenhados de maneiras diferentes, as construções que fazemos do mundo que

nos rodeia seriam igualmente diferentes” (1996:124).

Esta é também a opinião de Maturana, para quem não podemos aceitar uma

explicação sem questionar a origem das capacidades do observador em conhecer, pois

fazê-lo implicaria em reconhecer que estas capacidades são intrínsecas (isto é,

constitutivas do nosso ser) e que, portanto, a realidade é independente de nós. É o que ele

denomina de “caminho da objetividade-sem-parêntesis”. Aceitá-la significa dizer que

“existe uma realidade transcendente que valida nosso conhecer e nosso explicar, e que a

universalidade do conhecimento se funda em tal objetividade” (2002:46). Para ele, porém, a

realidade é mais da ordem da criação já que “(...) não podemos distinguir na experiência entre

o que chamamos de ilusão e percepção como afirmações cognitivas sobre a realidade” (2002:44).

Abre-se, assim, a perspectiva de uma “objetividade-entre-parêntesis” que, ao aceitar a

interferência do observador na experiência de conhecimento, permite incorporar as

emoções (a objetividade-sem-parêntesis afirma uma realidade transcendente que

independe das emoções para ser conhecida). Assim, se o corpo surge como um limitador

na objetividade-sem-parêntesis, na objetividade-entre-parêntesis ele surge como um

favorecedor, de modo que, uma vez alterada a biologia, altera-se juntamente a capacidade

cognitiva.

                                                                                                                                                   
domínio teórico é de pouca utilidade enquanto o gesto não estiver inscrito no esquema corporal.
Ou seja, a compreensão do corpo é anterior e condição para a compreensão intelectual.
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Mas Damásio vai além, e defende a idéia de que a própria subjetividade estaria

ligada a estados corporais. Embora toda emoção produza um sentimento, nem todo

sentimento provém diretamente de uma emoção. É o que ele chama de “sentimento de

fundo”, uma percepção básica e contínua que nos acomete quando nos encontramos entre

emoções, muito embora não tenhamos o hábito de percebê-la, já que não representa uma

parte específica do corpo, mas seu estado geral. Os estímulos externos, cada vez mais

intensos no mundo contemporâneo, além das próprias imagens internas (a absorção de

nossos próprios pensamentos), ofuscam a percepção contínua da representação do corpo,

o que não significa que ela inexista, experiência facilmente constatada quando uma dor ou

um desconforto logo redirecionam nossa atenção ao corpo. Pois bem, a sensação corporal

de fundo é, para Damásio, a base de nossa representação de eu. “Se tentar imaginar por um

instante qual seria a situação sem sentimentos de fundo, não terá dúvidas quanto à noção que estou

introduzindo. Defendo que sem eles o âmago de nossa representação de eu seria destruído”

(1996:181) [grifos de Damásio].

A percepção dos estados do corpo depende do mapeamento contínuo e detalhado

deste por um certo número de estruturas que, por meio de sistemas de informação tanto

neurais (sinais eletroquímicos transmitidos por neurônios) quanto bioquímicos (moléculas

transportadas pela corrente sanguínea), compõem os mapas cerebrais do corpo que já

mencionamos e nos quais se encontram representados os mais diversos parâmetros de sua

estrutura e operação. Temos dois tipos de mapas do corpo, um de acesso imediato (on-

line), que transmite ao cérebro as menores mudanças; outro mais estável (off-line), da

estrutura geral do corpo, relacionado à propriocepção (sensação articular e muscular) e à

interocepção (sensação visceral), que juntas compõem a base de nossa imagem do corpo.

Embora estas últimas não sejam de acesso imediato, elas trabalham conjuntamente com as

representações on-line, permitindo uma percepção de como o corpo tende a ser e não

apenas como é no momento presente41. Diz Damásio:

“É sabido que mesmo a supressão muito mais simples e relativamente circunscrita da
propriocepção, que pode ser provocada por uma doença nos nervos periféricos, origina

                                                
41 Um exemplo deste mecanismo off-line é o caso do “membro fantasma”, isto é, pessoas que,
embora tenham perdido um membro, continuam a senti-lo como se ainda o possuíssem.
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uma ruptura profunda dos processos mentais42 (...) Será de esperar, então, que uma perda
ou modificação mais geral da sensação bem radicada do estado do corpo geral cause um
distúrbio ainda maior, e é isso que efetivamente acontece” (1996:183).

É o caso de pessoas com anosognosia prototípica e completa que perdem a sensação

de corpo e apresentam graves limitações emocionais e nulidade de sentimentos. Por força

de lesões cerebrais, estas pessoas não conseguem atualizar suas representações de corpo,

ficando, por assim dizer, defasadas neste registro, colocando em seu lugar uma imagem

corporal antiga, via de regra, em desacordo com sua situação presente. Ou seja, embora

sua situação corporal mude, elas mantêm estático o registro desta situação. Junto com o

“congelamento” da representação, os sentimentos – dependentes da representação –

também se congelam. “A ausência de sinais atualizados do corpo leva não só a afirmações

irracionais sobre os defeitos motores, mas também a emoções e sentimentos inadequados em relação

ao estado de saúde, diz Damásio” (1996:185). Há, assim, uma desorganização da noção de

eu, prejudicada pela ausência de sentimento de fundo, o que ocorre mesmo que a

linguagem e a memória não sejam afetadas (nos casos relatados, os pacientes lembravam-

se de quem eram, onde viviam e trabalhavam e reconheciam pessoas próximas), pois este

tipo de informação não é suficiente para que pessoas nestas condições sejam capazes de

um raciocínio correto atual de seu estado pessoal e social. Isto significa que, se funções

mais elaboradas, como a linguagem, são necessárias para a construção de uma identidade,

elas dependem das funções de fundo somático para isto, sem as quais se encontram

limitadas em suas capacidades. Há, assim, uma identidade mais básica, pré-verbal, sobre

a qual a identidade social, mais apurada, se constrói. Sobre isto, diz Damásio:

“Os seres humanos dispõem de capacidades narrativas de segunda ordem, proporcionadas
pela linguagem, que podem produzir relatos verbais a partir dos não verbais. A forma
apurada da subjetividade humana resultaria desse último processo. A linguagem pode não
estar na origem do eu, mas está sem dúvida na origem do eu enquanto sujeito verbal”
(1996:274).

A nosso juízo, isto não significa dizer que se possa separar a identidade de fundo da

identidade social e lingüística, do mesmo modo que não se pode separar a carne do corpo.

É a identidade social e lingüística, apoiando-se na identidade de fundo que a mente

                                                
42 Cf. SACKS, Oliver. (1997) O homem que confundiu sua mulher com um chapéu. São Paulo: Cia das
Letras.
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edifica a partir das representações de nossas sensações de corpo, que irá conferir a esta

noção de “eu-corporal”, os muitos sentidos que assume nas diferentes culturas. A

diversidade de identidades culturais se constrói a partir da identidade básica de eu (que,

em si, não confere sentido algum). Damásio acredita, assim, que nossa noção de

identidade está diretamente relacionada aos estados de corpo (o que não significa dizer

que se reduza a eles):

“A interrupção radical do fluxo das representações do corpo que suportam os nossos
sentimentos acarreta uma interrupção radical dos pensamentos que formamos sobre
objetos e situações e, inevitavelmente também, a interrupção radical da continuidade
daquilo que percebemos como nossa existência” (2004:203).

Antecipando-se às críticas, Damásio é enfático ao dizer que não sugere a redução da

mente e demais funções “superiores” a sistemas de controle biológico ou cerebral, como

ocorre em certas abordagens neurobiológicas. Este tipo de materialismo contemporâneo,

herdeiro do cartesianismo, porém sob uma perspectiva antidualista, ganhou forte impulso

no século XX em função exatamente das pesquisas sobre o cérebro. Barbaras (In NOVAES,

2003) remonta sua filiação a uma tradição monista e materialista que, partindo do

princípio de que tudo é matéria, concebe que também a alma deve ser reduzida a leis

físicas da natureza, uma atualização do homem-máquina de La Mettrie. Não é esta,

porém, a perspectiva de Damásio, cujo título de seu principal livro, O erro de Descartes,

denota sua aversão às abordagens mecanicistas do corpo. Ele se coloca claramente

contrário a estas correntes das neurociências que acreditam poder investigar a mente

reduzindo-a ao cérebro, sem recorrer ao corpo como um todo.

“A separação cartesiana pode estar também subjacente ao modo de pensar de
neurocientistas que insistem que a mente pode ser perfeitamente explicada em termos de
fenômenos cerebrais, deixando de lado o resto do organismo e o meio ambiente físico e
social – e, por conseguinte, excluindo o fato de parte do próprio meio ambiente ser também
um produto das ações anteriores do organismo” (DAMÁSIO, 1996:281).

O fato de descrever em termos cerebrais determinadas experiências mentais e

trabalhar sob uma perspectiva unicista não implica em uma redução pura e simples da

mente ao cérebro e sim na tentativa de articular estas diferentes dimensões da experiência

humana:
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“Não viso reduzir os fenômenos sociais a fenômenos biológicos, mas antes debater a forte
ligação entre eles. Quero sublinhar que, muito embora a cultura e a civilização surjam do
comportamento de indivíduos biológicos, esse comportamento teve origem em
comunidades de indivíduos que interagiam em meios ambientes específicos. A cultura e a
civilização não poderiam ter surgido a partir de indivíduos isolados e, portanto, não
podem ser reduzidas a mecanismos biológicos e ainda menos a um subconjunto de
especificações genéticas. A compreensão desses fenômenos requer não só a biologia e a
neurobiologia, mas também as ciências sociais” (1996:153).

Para Damásio o organismo tem uma margem de liberdade tanto frente aos fatores

biológicos quanto aos culturais. Até porque, mesmo em termos biológico-evolutivos, se

não dispuséssemos de mecanismos mais flexíveis e criativos de interação teríamos

menores possibilidades de sobrevivência. Em organismos menos complexos e de

interação mais simples com o meio em que vivem, os sistemas biológicos inatos são em

geral suficientes. Diz ele:

“No entanto, quando consideramos nossa própria espécie e os meios ambientes bem mais
variados e imensamente imprevisíveis em que temos conseguido sobreviver, verificamos
que dependemos de mecanismos biológicos de base genética altamente evoluídos, assim
como de estratégias supra-instintivas de sobrevivência que se desenvolveram em
sociedade, transmitidas por via cultural, e que requerem, para sua aplicação, consciência,
deliberação racional e força de vontade” (1996:152).

Vemos nesta passagem de Damásio uma compreensão da mente humana como uma

função elevada que vem se somar à estrutura biológica mais básica, aprimorando-a e a ela

conferindo capacidades mais elaboradas, de modo a tornar o organismo mais apto para a

vida. Relacionar mente e biologia não significa, portanto, diminuir a importância da

mente, mas, ao contrário, aumentá-la como algo que torna nossa biologia primária mais

complexa. Isto mostra que a biologia não precisa estar contra a sociologia; pode estar

junto dela. Mostra ainda que nem todas as abordagens biológicas se traduzem em uma

noção invariante de ser humano. Há teorias que afirmam de um ponto de vista

estritamente biológico sua diversidade. Damásio, assim, adota uma perspectiva que nos

parece importante e que procura considerar tanto aspectos biológicos quanto sociológicos

sem a adoção de determinismos, mesmo que sua análise não prime pelo refinamento

quanto aos aspectos sociais. Vemos aí o peso de nossas formações disciplinaristas. Por

mais que tentemos ultrapassar os limites teórico-metodológicos das disciplinas em que

somos formados, tendemos sempre a privilegiar nosso campo e conferir ao nosso objeto
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tradicional de análise a condição de protagonista. Damásio não é diferente. Como

neurobiólogo, seu enfoque principal é o da biologia do cérebro, o que o leva, em termos

gerais, a conferir uma maior ênfase aos aspectos biológicos em detrimento dos sociais. Ele,

por exemplo, se refere a organismo e quase nunca a pessoa, sujeito ou mesmo indivíduo.

Além disso, embora centre seu trabalho em uma perspectiva integrada, por vezes, refere-

se ao cérebro como se este não pertencesse ao corpo ou dele se distinguisse, assumindo

como que vida própria (“o cérebro detecta”, “o cérebro escolhe”, “o cérebro decide” etc).

Retiradas do contexto geral da obra, muitas frases nos levam a pensar que Damásio

considera cérebro e corpo como funcional e estruturalmente distintos, quando, na

verdade, trata-se de uma distinção puramente didática. Ele recusa a idéia de uma

superioridade do cérebro em relação ao resto do corpo, afirmando que ambos compõem

um sistema integrado por circuitos bioquímicos e neurais recíprocos, operando de modo

conjugado em constante relação com o meio. “O organismo constituído pela parceria cérebro-

corpo interage com o ambiente como um conjunto, diz ele, não sendo a interação só do corpo ou só

do cérebro” (1996:114). Por fim, há uma certa limitação de natureza etnocêntrica em

algumas de suas idéias como, por exemplo, a que confunde identidade com

individualidade, atribuindo ao ser vivo uma identidade individualista como se esta fosse

inata e não se produzisse no interior dos sistemas sociais.

Não obstante estes “desvios disciplinaristas”, Damásio dá uma importante

contribuição não só para a compreensão da neurobiologia dos processos humanos, mas

especialmente para a compreensão da inter-relação dinâmica da unidade mente-corpo. O

corpo é, assim, ao mesmo tempo, nossa referência de mundo43 e nossa referência de eu.

                                                
43 Alguns autores, entre eles o próprio Damásio, também recorrem a expressões de linguagem para
mostrar que o corpo é a base de nosso pensamento, uma espécie de sabedoria metafórica. Assim,
quando se está bem ou com saúde, costuma-se usar expressões como “estar pra cima” e quando se
está doente ou mal, utilizam-se expressões do tipo “estar pra baixo”. Também a idéia de futuro é
descrita como “pra frente” e coisas do gênero. Associações deste tipo são comumente criticadas por
autores que nos lembram a importância do relativismo cultural, isto é, o fato de que nem todas as
culturas associam a idéia de futuro à frente do corpo. Algumas delas atribuem a parte frontal do
corpo, o lado para onde normalmente olhamos, ao passado, já que o passado diz respeito àquilo
que podemos “ver”, enquanto o futuro é algo desconhecido e, portanto, não visível, associado ao
dorso do corpo. A polêmica é muito interessante e creio que nos ajuda a esclarecer uma importante
questão. Embora os segundos estejam corretos ao mostrar que associações deste tipo não podem
ser generalizadas já que as culturas estabelecem padrões simbólicos próprios em relação ao corpo,
o fato é que o corpo é o grande referencial, mesmo que a referência mude. Se o futuro está à frente
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Pesquisas como as citadas acima só vêem reforçar a importância do corpo na vida

humana, uma tônica no pensamento de Reich. Para ele, o corpo não é algo menor, uma

evidência um tanto vergonhosa de nossa baixa condição animal, um objeto a ser

controlado e corrigido pelo intelecto, mas aquilo que temos de melhor e mais confiável,

base de nossa vida social (racional e afetiva).

Reich e o corpo vivo

Se, à primeira vista, podemos imaginar que a noção de corpo em Reich se assenta no

campo médico, vemos que a consideração de uma unidade funcional, reunindo aspectos

psíquicos e somáticos, de seu papel na constituição da subjetividade humana, de sua

abertura às forças sociais, bem como da base biológica que o anima, sinalizam que não. O

corpo reichiano é algo distinto de um corpo restrito a uma dinâmica interna, fechado para

o mundo e cindido da natureza ainda que produto dela, ou então de um corpo como

agregado de órgãos, tecidos e músculos, reduzido à uma materialidade imediata. O corpo

de Reich é matéria, mas matéria viva e, neste sentido, seu enfoque é mais biológico que

médico, mesmo que este biológico assuma características peculiares em sua obra. Um

exemplo disto está na própria noção de couraça e na lógica do método vegetoterapêutico.

Embora tal noção possa sugerir uma subordinação da dinâmica clínica a uma estrutura

que é mais fisiológica que psicológica, sobretudo com o desenvolvimento da teoria

segmentar dos anéis de couraça e da adoção de um método que vai dos anéis superiores

aos inferiores, os segmentos apresentam uma independência funcional-muscular e,

mesmo seguindo um certo eixo corporal e sendo identificados em termos de músculos e

órgãos, sua dinâmica é energético-emocional44 (que Reich chama de “corrente

orgonótica”) e não anatomofisiológica45. Trata-se de uma concepção que se assenta na

                                                                                                                                                   
ou atrás, em ambos os casos está relacionado ao corpo. Neste sentido, vale a pena lembrar o
importante e já clássico trabalho de Mary Douglas, intitulado Pureza e perigo (1976), no qual afirma
que os homens têm historicamente utilizado o corpo como principal elemento para classificar o
mundo. Classificar, lembra ela, é uma forma de explicar a desordem e restabelecer a ordem, de
modo que o corpo surge como metáfora central da ordem social e política.
44 “Na vegetoterapia [Reich] foi sempre guiado pela função emocional das tensões” (BOADELLA,
1985:117).
45 Ao nosso ver, isto depõe contra interpretações deterministas da prática reichiana que terminam
por reduzi-la à aplicação mecânica de uma “técnica corporal”. Diz ele: “(...) não podemos dissolver um
segmento depois do outro de forma separada e mecânica. Pelo contrário, trabalhamos com um sistema vital
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estrutura biológica primária, algo anterior à organização fisiológica do corpo humano, de

modo que os movimentos expressivos e as correntes plasmáticas de que fala Reich,

embora interfiram no sistema neuro-motor do corpo, não dependem dele ou a ele se

reduzem, isto é, à sua anatomia. A visão de Reich é funcional, não mecanicista. A

diferença é que a medicina mecanicista toma por modelo o corpo morto, matéria opaca,

dissecada e cortada. É o corpo ao qual nos habituados a referir, tamanha a força do

imaginário médico-científico46. O corpo funcional de Reich toma por modelo o corpo vivo,

seja porque remete a funções primitivas do organismo, funções estas que o conectam a

fluxos biológicos que não apenas o mantém ligado à natureza como o projetam para uma

dimensão cósmica que ultrapassa o estritamente humano, seja porque, no caso humano, é

revelado no trabalho clínico, lá onde há um sujeito em sofrimento, onde ocorrem as

reações vegetativas e viscerais, onde as marcas da miséria social, da opressão política e do

assujeitamento se revelam cruamente47. Não se trata de um corpo abstrato em que o

sujeito é suposto, quando se considera um, mas de um corpo “corpado”, pulsante, um

corpo em que o sujeito está lá, agindo e reagindo, interagindo. Como dissemos, é

sobretudo um corpo intensivo e esta intensidade, embora dependa essencialmente dos

fluxos naturais, não se esgota neles, na medida em que a dinâmica social também exerce

aí influência direta, não raro, distorcendo-a e transformando totalmente o corpo,

momento em que, aí sim, temos um corpo cindido da natureza e mecanizado, fonte de

irracionalidade e de paixões deterioradas. O corpo reichiano é um campo físico-intensivo

onde forças biológicas e sociais se encontram, constituindo-o e dando suporte tanto a

processos afetivos quanto racionais, portanto, base de nossa vida psíquica e social.

É certo, porém, que podemos apontar alguns problemas aqui. Se Reich prima por

uma visão capaz de ultrapassar os estritos limites disciplinares e considera o humano

                                                                                                                                                   
unitário cuja função plasmática total se vê obstaculizada por anéis transversais da couraça. Todavia, o
afrouxamento de um segmento da couraça conduz, como resultado do movimento produzido, a mobilização
dos anéis superior ou inferior. Por este motivo, é também impossível dar uma descrição mecânica do processo
de dissolução da couraça muscular” (1980:378).
46 Neste sentido, lembra Descamps (1986) com propriedade que a primeira tarefa em uma
psicoterapia corporal é restituir ao paciente seu próprio corpo, isto é, fazê-lo reconhecer que seu
corpo é ele e não um aglomerado de órgãos que ele “possui”.
47 Por vários anos, no início de sua carreira, Reich trabalhou na Policlínica Psicanalítica de Viena
atendendo à população pobre, experiência que teve forte impacto sobre sua vida e obra e que
acabou por despertar sua preocupação social e política (Cf. Reich, 1996).
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como um ser multiconstituído por forças biológicas, psicológicas e sociais, sua marca

registrada, ele não escapa a uma subordinação das duas últimas em relação às primeiras.

Toda sua obra se assenta na idéia de que a natureza é portadora de uma racionalidade e

sociabilidade próprias que devem ser respeitadas, jamais contrariadas. É isto que lhe

permite defender seja uma realização pulsional direta na clínica, como ainda, fora dela,

uma sociabilidade autogestionária no campo sócio-político, a qual seria a continuação da

experiência autoregulatória do organismo vivo na natureza, e que ele denomina de

democracia natural do trabalho (DNT). Ou seja, a natureza é confiável, o que, por um

lado, faz um contraponto positivo às teorias intelectualistas que a rejeitam em proveito de

uma “cultura superior”, mas, por outro, termina por fazer dela uma ficção totalizadora. A

natureza tem a força de Verdade para Reich e assume em sua obra o papel de grande

referente, expressão de um claro viés romântico (BARRETO, 2000).

Em função disto, há uma redução tanto da subjetividade humana, quanto do corpo,

a um essencialismo naturalista que lhes serve de referência. Embora emersos no campo

sócio-histórico, na obra reichiana, tanto uma quanto outro são constituídos naquilo que

têm de mais essencial por leis naturais que, se não dão a palavra final, dão a palavra mais

importante. A cultura é, neste sentido, um acréscimo cuja validade vai depender de sua

convergência ou divergência em relação aos fluxos naturais que regem o ser humano e

seu corpo. Neste sentido, a noção de corpo em Reich perde em termos de possibilidades,

restrita que está a leis e fluxos da natureza, na verdade, aquilo que Reich assim interpreta.

É certo que podemos amenizar o viés romântico de Reich e ele próprio o faz em seus

últimos livros, como A superposição cósmica (2003), no qual atribui a cisão do homem com a

natureza, antes assentada em fatores sociais, à aquisição da consciência humana resultante

do nosso processo de hominização. Com isto, a natureza perde parte de sua aura

encantada na medida em que Reich reconhece uma fissura intrínseca à condição humana.

De qualquer modo, o estabelecimento da natureza como grande referente nos parece ser o

ponto mais vulnerável de sua obra, o que não implica, em absoluto, em rejeitar aquilo que

aqui nos interessa mais diretamente, sua noção de corpo vivo. Destituída de qualquer

essencialismo, ela se mostra muito útil na medida em que, como já mostramos, possibilita

a incorporação – literalmente – de forças tanto biológicas quanto sociais, colocando o

corpo no centro da vida social e política. Dito de outro modo, uma problematização da
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noção reichiana de corpo passa pela distinção entre as forças biológicas que sobre ele

incidem e a atribuição a elas de uma verdade essencialista. A natureza pode ser uma força

positiva sem que, para isto, precise assumir ares de uma totalidade redentora. Portanto, o

fato de Reich valorizar a biologia do corpo, fazendo-o corpo vivo, é algo positivo, sendo o

problema a necessidade de encontrar na natureza a revelação de uma verdade, fazendo

dela o fundamento do homem e da sociedade. Diferentemente do que pensa Reich, e

como já tivemos oportunidade de dizer, não consideramos o corpo como natural, muito

embora reconheçamos e valorizemos nele as forças biológicas que o animam. São elas que,

como características da complexidade dos seres humanos, nos permitem fazer um

contrapeso às abordagens abstracionistas e intelectualistas do corpo. Em outras palavras,

o corpo biológico é o resultado da organização complexa da nossa materialidade,

complexidade esta que atribui ao corpo uma certa “sabedoria” que lhe é própria,

desenvolvida, aprimorada e acumulada ao longo de nosso processo evolutivo. Trata-se de

uma sabedoria de vida e para ela, idéia presente em Reich e certos biólogos

contemporâneos.

Corpo e sabedoria

A idéia de uma sabedoria do corpo não é nova e mais recentemente vem sendo

sustentada por autores como Damásio (1996, 2000 e 2004), Gaiarsa (1984a), Atlan (1992),

Maturana (2001 e 2002) e Morin (s/d). Em Reich, está diretamente relacionada ao trabalho

clínico48 no qual, observando e arriscando as primeiras intervenções junto aos pacientes,

ele descobre uma certa dinâmica própria aos corpos, marcada por movimentos

involuntários e pulsatórios que remetem menos ao corpo do indivíduo e mais ao corpo

humano enquanto produto de uma longa história biológica e que diz respeito a processos

mais fundamentais do sujeito que ele mesmo desconhece. A idéia se refere às inúmeras

capacidades ou habilidades do corpo que possibilitam uma ação eficiente e que são

irredutíveis às instâncias conscientes – portanto racionais e reflexivas – de controle,

compondo-se com elas de diferentes maneira e em diferentes graus.

                                                
48 Está relacionada ainda à noção de corpo como elemento expressivo de uma natureza racional que
discutimos anteriormente, ótica que, como já explicamos, não nos interessa aqui. Optamos pelo
viés prático da idéia de sabedoria do corpo presente em Reich.
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O ponto de partida da idéia de sabedoria do corpo é a valorização do processo

evolutivo humano, ao longo do qual, a espécie desenvolveu, aprimorou e acumulou um

grande repertório de estratégias que asseguraram o êxito de sua sobrevivência,

aumentando sua complexidade. Por evolução, porém, devemos entender algo distinto

daquilo consagrado pela biologia e que a reduz à genética da espécie. Este é o caso, por

exemplo, de Maturana, para quem a evolução diz respeito a modos de vida:

“Penso que o que define uma espécie é seu modo de vida, uma configuração de relações
variáveis entre organismo e meio, que começa com a concepção do organismo e termina
com sua morte, e que se conserva, geração após geração, como um fenótipo ontogênico,
como um modo de viver em um meio, e não como uma configuração genética particular”
(2002:20).

A evolução é menos a modificação da uma herança genética e mais a alteração de

modos de vida que se conservam nas gerações seguintes, o que faz da biologia um campo

aberto e interativo e é neste contexto que situamos o ser humano.

Enquanto sistemas vivos, os seres humanos são sistemas abertos, auto-organizados

e complexos, que mantêm uma relação constante com o meio em que vivem (MORIN, s/d;

ATLAN, 1992; MATURANA, 2001). Embora abertos, os seres humanos não são

determinados pelo meio, mas se auto-determinam em relação a ele. É o que Maturana

denomina de “determinismo estrutural”, o que significa dizer que aquilo que lhes

acontece depende de sua própria estrutura e não de algum agente externo que os

determine49. Isto porque os sistemas vivos reúnem esta dupla característica

aparentemente inconciliável de apresentar uma regularidade transformando-se a todo

momento. Em outras palavras, os sistemas vivos não são nem rígidos nem pura

transformação, mas sistemas dinâmicos que compreendem uma transformação constante

que preserva uma estabilidade de conjunto (ATLAN, 1992)50. Assim, diz Maturana que

“enquanto sistemas autopoiéticos51, sistemas vivos são sistemas fechados em sua dinâmica de

                                                
49 Trata-se de uma maneira de explicar o ser a partir e em coerência com seu próprio viver num
determinado meio, sem recorrer a qualquer tipo de transcendentalismo.
50 Damásio parece corroborar com esta tese: “nossa identidade individual, diz ele, está ancorada nessa
ilha de uniformidade viva e ilusória em contraste com a qual nos damos conta de uma infinidade de outras
coisas que manifestadamente mudam em torno do organismo” (1996:185).
51 Autopoiese é o nome que Maturana e Varela dão ao processo de equilíbrio dinâmico que
caracteriza os seres vivos.
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estados, no sentido de que eles são vivos apenas quando todas as suas mudanças estruturais forem

mudanças estruturais que conservam sua autopoiese” (2001:175).

Os sistemas vivos existem nestes dois domínios: o de sua composição, que mantém

sua estrutura (autopoiético), e o de suas interações, sendo que, entre ambos, não há

interseção, isto é, uma relação de simples causalidade de um sobre o outro, mas relações

gerativas recíprocas. A relação que se estabelece entre o ser vivo e seu meio é dinâmica e

congruente, resultando em transformação mútua sempre a partir do domínio estrutural

de cada um, já que o meio também tem uma dinâmica própria, não obstante seja

modulada pelos encontros com os sistemas que nele operam. Isto significa que as

mudanças estruturais no domínio da composição de um sistema vivo (anatomia e

fisiologia) resultam em mudanças em sua configuração dinâmica como uma totalidade e,

portanto, em mudanças na maneira pela qual interage com o meio. Do mesmo modo, as

interações do sistema vivo com o meio desencadeiam mudanças estruturais em sua

composição que resultam, por sua vez, em mudanças na configuração do sistema vivo

como uma totalidade. O corpo, assim, não é o resultado autônomo e independente de

uma biologia fechada em si mesma e indiferente ao meio, mas uma estrutura dinâmica

que está diretamente relacionada ao modo de funcionamento total do organismo a partir

da relação deste com o meio no qual vive. Ser, corpo e meio estabelecem entre si um

diálogo formativo. Sobre isto, diz Maturana:

“(...) a corporalidade, que é onde a autopoiese do sistema vivo de fato ocorre, é a condição
de possibilidade do sistema vivo, mas o modo de sua constituição e realização contínua é
em si continuamente modulado pelo fluir do viver do sistema vivo no domínio no qual ele
funciona como uma totalidade (...) Portanto, a corporalidade e o modo de funcionar como
uma totalidade são intrínsecos e dinamicamente entrelaçados. De modo que nenhum deles
é possível sem o outro, e ambos se modulam mutuamente no fluir do viver. O corpo se
transforma de acordo com o modo do sistema vivo (organismo) funcionar como um todo, e
o modo do organismo funcionar como um todo depende da maneira pela qual funciona a
corporalidade” (2001:177).

Portanto, se falamos aqui do corpo como resultado de um processo evolutivo, não

atribuímos ao termo evolução uma conotação fechada que se daria no âmbito exclusivo

dos genes. A biologia do corpo não é sua estrutura genética, sendo esta apenas um

componente de sua estrutura total, que é dinâmica e se constitui na relação do organismo

com seu meio natural e social. Além disso, mesmo a genética, normalmente caracterizada
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por seguir uma lógica própria, independente de fatores externos, tem sido revista. Já é

hoje perfeitamente aceita a idéia de que o meio também interfere na genética. Não se trata

aqui de retomar a velha idéia lamarckiana de herança de caracteres adquiridos, mas de

considerar a influência que o meio natural-social exerce sobre determinadas características

populacionais, alterando sua freqüência. Sobre isto, diz Atlan:

“(...) sem contestar a não hereditariedade dos caracteres adquiridos e de maneira não
contraditória com os esquemas atuais das teorias neodarwinistas, podemos imaginar
como, no nível da distribuição dos genes nas populações, e não, é claro, dos genomas dos
indivíduos, os fatores sócio-culturais podem modificar o patrimônio genético, criando
novos ambientes que são fontes de pressões de novas seleções” (1992:152).

É o caminho que segue, por exemplo, Morin (2000), para quem o processo de

hominização está diretamente relacionado à interação entre fenômenos culturais e

pressões do meio que teriam tido um papel central na transformação na biologia humana,

como o desenvolvimento cerebral, a posição bípede e a utilização da mão na manipulação

de objetos.

Assim, é no curso da dinâmica evolutiva, na qual a espécie humana se constitui em

relação com seu meio natural-cultural, que a corporeidade deve ser pensada como

resultado vivo de um processo de alta eficiência na preservação e complexificação da vida

(BECH, 1985; ATLAN, 1992; MATURANA, 2001). “A presente corporalidade humana, diz

Maturana, é o resultado da história de transformação da corporalidade dos membros de nossa

linhagem humana como o resultado de seu viver em conversações, de modo que não é apenas uma

qualquer” (2001:193). Ou seja, somos seres humanos porque temos esta corporalidade que

é parte constitutiva e inseparável de nosso processo auto-constitutivo e sem a qual não

seríamos o que somos. Esta corporalidade que, como diz Maturana, não é uma qualquer,

aponta para uma sabedoria de/na vida, sob a forma de capacidades e habilidades,

acumulada ao longo de milhões de anos e que não pode simplesmente ser ignorada.

Afinal, dependemos dela, o tempo todo.

E aqui é preciso diferenciar estas capacidades/habilidades. Grosso modo, elas são

tanto mais fortes quanto mais diretamente relacionadas à nossa sobrevivência. Assim,

podemos identificá-las nos processos fisiológicos mais básicos tais como nutrição,

evacuação, respiração, proteção e reprodução, bem como na regulação do metabolismo e

do ritmo cardíaco. Aparentemente simples, tais funções são o resultado de um longo e
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complexo aprendizado interativo com o meio, aprendizado este iniciado por formas de

vida mais simples e que alcança no corpo humano um grau extraordinário de eficiência.

Nosso corpo é capaz de regular e mesmo executar estas funções vitais por muitos

decênios, em constante interação com outros sistemas vivos e o meio, integrando,

compondo, recompondo, compensando toda uma série de influências, administrando

mudanças de temperatura e pressão, alterações de fluxos sangüíneos e cardíacos,

umidade, falta ou excesso de alimento e água, enfrentando elementos intrusos e nocivos,

movimentando-se suportando muitos quilos em meio a um equilíbrio dinâmico sempre

instável e contra a força gravitacional, tudo isso com uma confiabilidade única. Esta

capacidade de “engolir o ruído”, como diz Atlan, é aquilo que nos diferencia das

chamadas máquinas artificiais e não pode ser atribuída a uma simples melhora dos

organismos vivos em relação a estas, e sim a uma diferença qualitativa de sua

organização. Nenhuma máquina é capaz de se auto-organizar (e de se auto-reproduzir)

de modo tão eficiente e confiável como um organismo vivo. Há, assim, uma

confiabilidade nos sistemas vivos que há tempos é considerada uma das diferenças de

superioridade destes em relação às máquinas artificiais (ATLAN, 1992). Muitas destas

funções são, por assim dizer, capacidades autônomas do corpo, isto é, que auto-

executamos sem precisarmos nos preocupar em fazê-lo. São funções inconscientes.

Tomemos a respiração como exemplo. Se é certo que podemos respirar de modo

voluntário, dispomos de um circuito autônomo que mantém a respiração em constante

operação, mesmo quando dormimos ou perdemos a consciência. A conseqüência disto é

que, na maior parte do tempo, simplesmente ignoramos nossa própria respiração. Já a

nutrição envolve um passo além, mas ela é igualmente auto-regulada de modo que, uma

vez detectada a queda do nível de açúcar de nosso sangue por meio de sensores

bioquímicos, o corpo ativa a sensação de fome. O mesmo acontece quando o corpo detecta

uma diminuição da concentração de água, acionando um sistema de retenção de líquidos

(os rins deixam de eliminar água e a respiração se altera para diminuir sua perda),

despertando-nos sede. Tudo isto ocorre porque “o cérebro está animado desde o início de sua

vida com um enorme repertório de sabedoria que diz respeito à forma como o organismo deve ser

gerido, isto é, a forma como a vida deve ser organizada e como o organismo deve responder a certos

acontecimentos exteriores” (DAMÁSIO, 2004:217). Este repertório de sabedoria diz respeito
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a mecanismos automáticos de auto-regulação controlados por circuitos neurais pré-

programados desenvolvidos por milhões de anos como estratégia de preservação do

organismo. Não precisamos que alguém nos ensine a respirar, nem a sentir fome e, uma

vez posto o alimento na boca de um recém-nascido, ele simplesmente come52.

Para alguns, tudo isto pode parecer algo sem maior importância, tendo em vista que

a vida humana é algo tão maior e repleta de significados tão mais profundos que fatos

simplórios como estes não devem merecer maiores considerações. Em primeiro lugar, é

preciso lembrar que sem estas “coisas simplórias” não há sentidos possíveis. Em segundo

lugar, não nos parece que podemos considerar simplórios sistemas refinados de auto-

regulação, adaptação e diferenciação que caracterizam a complexidade dos sistemas vivos

e que, além de preservar a si próprios, ainda podem, no caso do homem, transformar a

vida em um rico e variado campo simbólico. Não podemos esquecer que esta

complexidade auto-organizadora não se deu de modo pronto e acabado, mas é o

resultado paulatino e, diga-se de passagem, provisório de um longo processo de

elaboração e aperfeiçoamento das formas de viver. Não nos parece que se possa tratar

todo este trabalho autoformativo como algo de menor importância. Ao contrário, o saber

evolutivo do corpo humano é algo notável, cujo papel no sucesso da espécie é central e

sem o qual não teríamos constituído a cultura que temos hoje.

Mas a sabedoria do corpo também se apresenta em atividades menos vitais. É o caso

de nosso sistema locomotor que, se é importante no que diz respeito à sobrevivência de

uma espécie, não tem o mesmo estatuto de importância que a respiração e a nutrição. Pois

bem, não nascemos sabendo andar e, embora disponhamos de um aparato biomecânico,

este vai se formando progressivamente, de modo que precisamos aprender a controlá-lo

por meio de estímulo e auxílio externos. E isto não é nada fácil. A aparente facilidade com

que nos movemos quando adultos, esconde a dificuldade em dar os primeiros passos

quando crianças, momento em que “afinamos” nosso circuito neuromotor. Há, assim,

                                                
52 Esclareçamos aqui um ponto importante. O exemplo citado pode sugerir que um recém-nascido
já saiba comer, quando na verdade ele dispõe de circuitos neurais capazes de responder a certos
estímulos. O comer é uma ação de ordem cultural e que se aprende a partir do momento em que se
encontram presentes, de um lado, a sensação de fome e a capacidade de resposta a estímulos e, de
outro, o estímulo táctil do alimento na boca. Ao menos foi assim que interpretamos os autores
citados.
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algo de voluntário no andar, muito embora toda a coordenação de nossos movimentos (a

biomecânica estrito senso) seja automática, isto é, não consciente, dependendo de uma

articulação que envolve boa parte de nosso cérebro53. O fato é que mover-nos é algo tão

complexo que, se quiséssemos controlar voluntariamente cada uma de suas etapas,

simplesmente não nos moveríamos54. Não é, portanto, de surpreender que tenhamos a

noção de que nosso corpo nos leva para onde queremos ir, pois a parte consciente do

movimento se concentra no querer ir, sendo o restante algo sobre o qual nossa consciência

pouco interfere (GAIARSA, 1984).

Atlan fala em uma auto-organização que se dá na esfera inconsciente e que compõe

uma grande dimensão do nosso querer. Temos a idéia de que consciência e vontade estão

atreladas à vontade consciente, quando, na verdade, as coisas se fazem através de nós por

meio de um querer inconsciente. Uma parte de nós quer algo (vontade consciente), mas é

uma totalidade que o faz, totalidade esta que nos ultrapassa individualmente ou que

ultrapassa nossa consciência. Ela abarca um inconsciente que não é o inconsciente

freudiano, espaço do recalque, mas que se situa em cada célula e vai se constituindo à

medida em que age por força de sua relação com o meio, razão pela qual

“a vida do inconsciente não pode ser reduzida a um fenômeno secundário, resultante do
recalcamento e da censura de desejos e ilusões já meio conscientes, que seriam, por sua
vez, os fenômenos primários. Ao contrário, o querer inconsciente, conjunto de
mecanismos pelos quais nosso organismo inteiro reage às agressões aleatórias e à novidade
– bem como sua eventual repetição, além disso – é o fenômeno primário que caracteriza
tanto nossa organização estrutural quanto funcional” (ATLAN, 1992:121).

O sistema locomotor é um bom exemplo do modo como capacidades involuntárias

se conjugam com nossa vontade consciente, o que, como indicamos acima, mostra haver

diferentes graus de composição entre a sabedoria do corpo e a ação consciente do sujeito.

Podemos tomar como exemplos práticas artísticas e esportivas que requerem um alto

                                                
53 O médico Ernest Bonier, introdutor da noção de esquema corporal, foi, no século XIX, talvez o
primeiro a investigar os processos automáticos relativos aos movimentos como um certo saber do
corpo, defendendo a idéia de uma relação dialética entre percepção e ação, movimentos/posturas
produzindo sensações que orientam novos movimentos/posturas, idéia que influenciou, por
exemplo, Merleau-Ponty (Cf. Detrez, 2002).
54 Estima-se que nosso corpo contenha cerca de 300 mil unidades motoras (neurônios medulares,
axônios e fibras musculares em número variável dependendo do músculo em questão) que atuam
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refinamento das habilidades motoras como dança, artes marciais e várias modalidades de

ginásticas. Em casos como estes, embora se trate de um aprendizado voluntário, este

aprendizado se dá sobre capacidades autônomas do corpo, certamente muito anteriores

ao indivíduo, sem as quais não pode ocorrer. O lutador de artes marciais, por exemplo,

desenvolve um exaustivo treinamento que, entre outras coisas, implica na perda de

controle voluntário de boa parte de seus movimentos, que se fazem ações reflexas e

permitem rapidez e precisão necessárias ao golpe. Ou seja, ele se treina para que seu

corpo aja sem que precise pensar em como fazê-lo. A base de todo trabalho desta natureza

é o automatismo corporal. Podemos ver aqui uma dupla ação conjugada: um treinamento

voluntário do corpo para que ele ganhe resposta involuntária.

Mas ações deste tipo não ocorrem somente em práticas de alto desempenho;

ocorrem também na vida cotidiana, como quando aprendemos a desviar de objetos que

caem ou se aproximam em alta velocidade. Uma vez identificada a situação como sendo

de risco e ativada a reação de desvio, esta se automatiza e passa a atuar em todas as

situações similares. A habilidade de desvio nós já temos; a experiência a põe em ação. O

que uma vez foi aprendido conscientemente, tornou-se inconsciente e automático depois.

Entram igualmente nesta categoria aquilo que Marcel Mauss (2003) chamou pela primeira

vez de “técnicas do corpo”, na opinião de Lévi-Strauss, verdadeiro patrimônio milenar da

humanidade, e que dizem respeito às muitas maneiras por meio das quais as diferentes

sociedades se apropriam dos corpos e lhes conferem usos muito precisos. Somos assim

treinados a controlar reflexos, alterar a respiração, comer certas coisas em detrimento de

outras, nos reproduzirmos sob determinadas regras, de modo que “cada técnica, cada

conduta, tradicionalmente apreendida e transmitida, funda-se sobre certas sinergias nervosas e

musculares que constituem verdadeiros sistemas, solidários de todo um contexto sociológico”

(Lévi-Strauss In MAUSS, 2003:14).

Nestes casos, trata-se não de ações autônomas do corpo, como no caso de funções

mais vitais em que ele age de modo independente55 do sujeito cognitivo, mas de ações

autonomizáveis, fruto de seleção e aprimoramento de determinadas capacidades, dentre

                                                                                                                                                   
conjuntamente em vários níveis diferentes de tensão, o que torna impossível o controle voluntário
do movimento (Cf. Gaiarsa, 1984a).
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muitas, que nossa estrutura humana comporta. É assim que se conjugam dois tipos de

aprendizado, um pretérito, comumente chamado de biológico ou inato (também ele um

aprendizado56); outro atual, comumente chamado de cultural ou adquirido. O

aprendizado atual se inscreve sobre uma base pretérita e põe em ação uma capacidade ou

sabedoria do corpo que até então estava latente e que foi atualizada por força de estímulos

culturais e pessoais. Isto vale para as capacidades não vitais do corpo. Já as vitais, como

mencionamos, são postas em ação autonomamente, muito embora fatores atuais também

incidam sobre elas conferindo-lhes formas particulares. As funções se mantêm57, mas as

formas se multiplicam. Podemos respirar voluntariamente e desenvolvemos uma

infinidade de exercícios respiratórios com as mais variadas finalidades que são formas de

aprendizado atual que se sobrepõem ao aprendizado pretérito. O mesmo vale para a

alimentação, cuja forma sofre interferência direta de fatores culturais. Em todos os casos,

há sempre fatores atuais que se sobrepõem a fatores pretéritos que lhes servem de base,

mesmo que o peso de cada um deles varie de função a função.

Podemos conceber o corpo como um arsenal de saberes que foram se acumulando

ao longo de nosso processo evolutivo e que são selecionados por cada cultura segundo

seus valores específicos. Isto significa que uma cultura disponibiliza apenas parte deste

arsenal, estimulando certos saberes em detrimento de outros que ficam, por assim dizer,

latentes. É o que Atlan (1992) chama de “aptidão não-realizada”, uma nova aptidão, de

natureza mutacional ou não, desenvolvida pelo ser vivo, reprimida ou simplesmente não

favorecida por determinado meio. Trata-se de uma reserva de saberes que caracteriza

nossa complexidade. Na medida em que certas habilidades são valorizadas e sobre elas

                                                                                                                                                   
55 Reiteremos aqui que agir de modo independente não significa que o sujeito consciente não
interfira neste processo, mas que, se ele não interferir, mesmo assim as funções são executadas.
56 O que são os processos biológicos inatos senão algo que o organismo vivo primitivo desenvolveu
em certo momento e representou uma vantagem evolutiva tão grande para a espécie que foi
preservado e transmitido gerações adiante, tornando-se uma característica do próprio organismo.
O que hoje é inato, uma vez foi atual, e, em certa medida continua a sê-lo, já que  os processos
biológicos estão em permanente transformação. Lembremos que nem mesmo a estrutura do
cérebro é estática, dependendo em parte da genética e em parte das interações do organismo com o
meio, de modo que mudanças na vida do indivíduo podem alterar o design dos circuitos neurais:
“os circuitos [neurais] não são apenas receptivos aos resultados da primeira experiência, mas repetidamente
flexíveis e suscetíveis de serem modificados por experiências contínuas” (DAMÁSIO, 1996:140).
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recaem fortes investimentos culturais, aumenta sua freqüência em uma população,

tornando-as mais presentes no arsenal, nos termos colocados por Atlan e Morin. A

biologia fornece, assim, uma ampla gama de possibilidades que são atualizadas pelas

diferentes culturas, atualizações, por sua vez, que reinvestem sobre a biologia, criando

uma relação dinâmica entre ambas. Em termos de comportamentos, porém, o resultado

desta dinâmica recai mais fortemente sobre os aspectos culturais na medida em que são

eles que dão forma precisa às habilidades vitais do corpo, bem como selecionam,

transformam e diversificam as muitas habilidades não vitais. Nutrir-se é uma necessidade

vital mantida por funções biológicas. Como fazê-lo entra no campo dos sistemas culturais

e simbólicos. Ninguém simplesmente come, mas come sempre sob determinadas

condições histórico-sociais. Nenhuma biologia opera no vazio, mas em estreita relação

com o meio. No que diz respeito ao ser humano, não há biologia livre de cultura. Mas o

inverso é igualmente verdadeiro. Não há cultura que não se dê sobre uma base biológica

e, mesmo alterando-a, a toma como referência de funcionamento. A vida humana se

desenrola na interface de um complexo bio-psico-social que são três modos distintos de

compreender as forças a que estamos submetidos enquanto seres vivos históricos. É o

corpo concebido na interface destas forças, sem a predominância a priori de uma delas,

que denominamos corpo vivo.

                                                                                                                                                   
57 Os processos que controlam funções básicas de sobrevivência variam muito pouco,
invariabilidade esta a serviço da espécie contra mudanças que poderiam causar sérios prejuízos,
alterando funções que levaram muito tempo para serem desenvolvidas e aperfeiçoadas.
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Capítulo 5 – Corpo vivo e as relações de poder

Corpo e política em Reich

A noção de corpo vivo abre uma nova perspectiva para a relação corpo e poder. Por

meio dela, é possível recuperar o que podemos chamar de “raízes fisiológicas das idéias”

e dos processos psíquicos em geral. Para Reich, bem como para os demais biólogos

citados, toda experiência psíquica (incluindo aí o pensamento racional) é igualmente uma

experiência corporal ou, melhor dizendo, toda experiência humana tem, ao mesmo tempo,

uma expressão psíquica e outra somática, o que implica em atribuir ao pensamento uma

atividade funcionalmente atrelada ao corpo que, por sua vez, corresponde a uma certa

intensidade, isto é, uma certa organização de forças que nele se processam a partir de sua

relação com o mundo. Neste sentido, podemos igualmente dizer que o pensamento é

expressão – e também uma forma de organização – das intensidades do corpo1, o que se

aplica a todas as experiências humanas, inclusive às políticas, isto é, aos jogos de

persuasão, controle e ação sobre outrem, individual e coletivamente. Para Reich, há uma

determinada organização intensivo-somática na base dos diferentes tipos de pensamento

(animista, mecanicista, místico e funcional) e das diferentes ideologias (liberalismo,

fascismo, comunismo etc). A política tem uma dimensão intensiva anterior ao plano

racional-discursivo que encontra no corpo seu locus privilegiado de gestação. Foi esta

idéia que permitiu a Reich, em Psicologia de massas do fascismo (1988b), uma análise

inovadora da experiência nazista na Alemanha dos anos 1930, assentando-a não em

processos ideológicos e propagandísticos, como faziam os partidos de esquerda da época,

mas na estrutura de caráter das massas alemãs. Para ele, o nazismo se produziu menos

                                                
1 Podemos ver aqui uma certa crítica anti-racionalista em Reich. Em suas obras finais, ele sugere
que a couraça humana é muito pretérita e estaria ligada à conquista da própria consciência, cuja
aquisição teria dado ao ser humano, não apenas a percepção do mundo, comum aos demais
animais, mas a percepção desta percepção. Ao perceber a si próprio como pequena parte de uma
natureza grandiosa, o homem teria experimentado profundo temor e respondido a ele com um
encouraçamento primário. Foi preciso defender-se da experiência de pertencimento à natureza,
momento a partir do qual o pensamento racional teria emergido como uma defesa a este assombro
primário (Cf. Reich, 2003).
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pela imposição manipulada de meia dúzia de hábeis líderes sanguinários do que pela

adesão de natureza emocional e inconsciente das massas marcadas pelo medo e

mobilizadas pelo anseio de proteção decorrentes de uma estrutura doentia de caráter. Boa

parte da sociedade alemã, incluindo aí o proletariado, aderiu às políticas de Hitler,

seduzida pela promessa de uma nação purificada e grandiosa. Dito de outro modo, a

posição político-ideológica de uma pessoa (ou coletividade) é a expressão racionalizada

de sua estrutura global de caráter, cujo fundamento é de natureza essencialmente

emocional e inconsciente, e cuja dinâmica intensiva se processa em seu(s) corpo(s). A

política não é apenas nem principalmente o resultado de um cálculo racional a partir de

interesses precisos, mas uma experiência total do indivíduo. Para Reich, o corpo e as

emoções estão no centro da vida política.

Sob esta ótica, questões de natureza aparentemente abstrata ganham, em Reich, uma

dimensão física. Um exemplo é o conceito de liberdade que, antes de se constituir em uma

“idéia”, apresenta-se como uma experiência intensivo-somática, isto é, uma percepção

cinestésica (sensação) primária relacionada à capacidade emocional de viver o movimento

de expansão e contração próprio do vivo. Esta experiência primária é, por assim dizer,

sobredeterminada por processos psicossociais, ganhando uma expressão racional-

discursiva, por vezes, de teor político-ideológico. Do mesmo modo e em sentido inverso, a

não liberdade ou o aprisionamento – que, para ele, é a marca atual do humano – remonta

igualmente a sensações relacionadas à administração de intensidades corporais e diz

respeito a uma aversão ao movimento, um apego à paralisia e à estagnação. Segundo

Reich, há um drama humano básico na história evolutiva do homem que diz respeito

exatamente ao conflito entre o movimento e as “estruturas congeladas”2. Atribuindo à

vida um movimento permanente de auto-regulação em busca de prazer (BELLINI, 1993),

Reich considera que, por razões históricas, o homem se encontra cronicamente afastado de

sua condição vital, substrato biofísico do perfil conservador das massas, sempre ávidas

                                                
2 A idéia de movimento está relacionada à emoção, cuja etimologia, ex movere, significa mover-se
para fora. Emoção é uma motilidade por meio da qual o ser se expressa e representa um
funcionamento vital do organismo. “A emoção pode ser considerada como o movimento expressivo do
protoplasma vivente, movimento pelo qual a matéria vivente se exprime – ou, para empregar a desmontagem
reichiana –, se ex-prime, faz pressão para ir para fora, desenvolve uma pressão interna (premere) num
movimento de exteriorização (ex)”  (DADOUN, 1991:193).
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por líderes dispostos a conduzi-las. Esta é, por assim, dizer, a chave de sua psicologia de

massas. O conservadorismo do homem médio, que é o homem de massas, expressa o

medo à mudança e à transformação, de modo que a novidade faz tremer os hábitos de

segurança e conforto proporcionados pelo conhecido, abala o equilíbrio, literalmente, já

que altera as forças do corpo, suas intensidades. Por isto a pessoa se opõe, pois a mudança

é sentida como risco à sua estabilidade, que é, insistamos neste ponto, ao mesmo tempo

uma estabilidade psíquica e corporal. A resistência à mudança é primariamente uma

resistência física. Como diz Gaiarsa:

“As pessoas não brigam por idéias, princípios, partidos. As pessoas brigam – astuta e
tenazmente – contra suas sensações corporais, contra seu sentir e suas sensações, contra
seus desejos. Brigarão a mesma briga – astuta e tenaz – contra todos que as despertam
para as sensações prazenteiras/sofridas de si mesmos – sentidas diretamente no corpo” (In
MILLER, 1979:9-10).

Gaiarsa – bem como Reich – mostra aqui a relação indissociável entre as emoções e a

física do corpo, sua estrutura propriamente biomecânica.

A mudança em curso, ao mobilizar as forças do corpo e desorganizar sua

estabilidade anterior, põe simultaneamente em risco sua estabilidade psíquica, razão pela

qual é sentida, pelo ego estruturado, como uma ameaça. A reação é essencialmente

emocional. Assim, lembra Maturana que

“nunca brigamos quando o desacordo é apenas lógico, isto é, quando o desacordo surge de
um erro ao aplicar as coerências operacionais derivadas de premissas fundamentais aceitas
por todas as pessoas em desacordo. Mas há outras discussões que geram conflitos: é o caso
de todas as discussões ideológicas. Isso acontece quando a diferença está nas premissas
fundamentais que cada um tem. Esses desacordos sempre trazem consigo uma explosão
emocional, porque os participantes vivem seu desacordo como ameaças existenciais
recíprocas. Desacordos nas premissas fundamentais são situações que ameaçam a vida, já
que um nega ao outro os fundamentos de seu pensar e a coerência racional de sua
existência” (2002:17) [grifo nosso].

Neste sentido, o conservador, antes de ser uma pessoa de “idéias” conservadoras, é

alguém cuja estrutura de caráter não suporta grandes movimentos, sejam físicos, sejam

mentais, razão pela qual se prende “ao estabelecido”, postura emocional que ganha uma

tradução no plano discursivo. É evidente que não se trata aqui de uma simples relação

mecânica entre movimento corporal e posição político-ideológica. Em primeiro lugar, é

preciso levar em conta o contexto psicossocial no qual o indivíduo se encontra e que dará
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o sentido preciso desta ideologia; em segundo lugar, por movimento, Reich não entende

uma ação puramente mecânica, mas sim uma mobilidade primária (ele utiliza a expressão

“movimento vivo”) relacionada à potencialidade protoplasmática3 e que, portanto, opera

em um nível mais profundo. Trata-se de apontar as bases físico-corporais do pensamento,

isto é, a correlação entre processos intensivo-somáticos e psíquicos e mostrar que

fenômenos “superiores”, relativos ao mundo mental, estão assentados nos fenômenos

“inferiores”, ligados ao corpo, nos termos já desenvolvidos no capítulo anterior.

Ao relacionar processos somáticos e psíquicos e situá-los no campo histórico-

político, Reich está dizendo que a sociedade se constitui, enquanto projeto político, a

partir de e prioritariamente por meio de investimentos intensivos sobre os indivíduos que

a compõem. Em outras palavras, a sociedade modula as pulsões humanas através do

processo de socialização no sentido de adequar os indivíduos à sua constituição histórica,

estabelecendo uma relação entre estrutura social e estrutura psíquica. “A estrutura do

caráter é pois a cristalização do processo sociológico de uma determinada época”, diz ele (1980:22),

relação, é sempre bom lembrar, que não segue uma lógica mecânica, meramente causal e

determinista, mas define uma força hegemônica que, no entanto, nunca é totalizadora e

homogênea, deixando sempre margens de manobra, desvio e boa dose de conflito. Até

aqui, nada de novo. Outros autores, cada um ao seu modo, já haviam dito algo similar. A

contribuição de Reich consiste, ao nosso ver, em apontar a centralidade do corpo neste

processo, ou seja, ancorar esta “intensidade”, em geral restrita ao campo psíquico, em

uma base somática, articulando-a com os demais elementos em questão. A sociedade é,

antes de tudo, o produto de agenciamentos intensivo-somáticos, na sua maior parte

inconscientes, a partir dos quais ganha contornos racional-discursivos que dão origem aos

mitos, costumes, tradições, normas, leis e tudo aquilo que chamamos propriamente de

cultura. Para Reich, a idéia de que o indivíduo incorpora a sociedade em que vive é mais

literal que figurada. Isto significa não apenas que o mundo simbólico toma o corpo físico

como referência como ainda, em sentido contrário, que o mundo social (simbólico)

também reinveste sobre ele, conferindo-lhe sentidos específicos, o que sinaliza o

                                                
3 Não é porque uma pessoa é muito móvel, como um atleta ou um dançarino, que tem mobilidade
no sentido aqui atribuído. Os movimentos que desempenha podem ser (e, em geral, são)
puramente mecânicos e, neste sentido, funcionalmente conservadores.
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dinamismo e a complexidade da relação corpo-sociedade, como procuramos mostrar

especialmente no primeiro capítulo. O corpo, neste último caso, é um espelho intensivo da

sociedade, muito embora sofra arranjos particulares em cada indivíduo.

Mas a sociedade não apenas se constitui investindo sobre os corpos como ainda se

perpetua por meio deles. Esta é a opinião, por exemplo, de Pierre Bourdieu (1980) e Luc

Boltanski (1989), dois dos poucos sociólogos que, ao lado de Norbert Elias, foram capazes

de reconhecer o papel fundamental que os corpos desempenham nos processos sociais.

Ambos trabalham com a idéia de cultura corporal ou somática4. No caso de Bourdieu, é

principalmente por meio de práticas corporais irrefletidas, como hábitos de higiene ou

práticas de esporte e lazer, que o indivíduo se socializa, assimilando as estruturas sociais

marcadas por suas diferenciações de classe e hierarquias. Como dizem Duret e Roussel,

“por uma sucessão de pequenos gestos ‘julgados sem importância e repetidos sem pensar’ se

inscreve a ordem social no corpo sem poder ser contestada, logo restando desapercebida. As

pedagogias corporais marcaram as ordens que as fundam e que perpetuam” (2005:10). Deste

modo, os corpos aparecem como elementos indispensáveis na reprodução das relações

sociais, assumindo, ao lado das funções de aprendizagem dos hábitos de classe e

                                                
4 Pesquisando especialmente questões relacionadas à saúde, Boltanski fala em fatores objetivos que
produzem uma “cultura somática” constituída por condutas físicas de sujeitos sociais próprias de
certos modos de ser. Ele utiliza um conjunto de indicadores sociais a fim de delimitar os usos do
corpo próprios à cada classe social e identifica junto às camadas populares uma relação mais
instrumental com o próprio corpo. Assim, por exemplo, nestes meios, a doença é vista
primeiramente sob o ângulo do entrave à atividade física, especialmente ao trabalho. Adoecer é
muitas vezes parar de trabalhar e garantir o próprio sustento, um “privilégio de rico”. O corpo
emerge aqui como uma “ferramenta” da qual se espera bom funcionamento e durabilidade e cuja
utilidade está diretamente relacionada à atividade profissional. Valoriza-se a força e a virilidade,
em geral elementos centrais no tipo de trabalho que desempenham, fazendo com que se
desenvolva uma maior tolerância em relação à dor. O interesse pelo corpo é, neste sentido,
secundário. A saúde é uma condição em que o corpo não se manifesta, em que ele é esquecido. Já
nas classes mais privilegiadas mostra-se uma relação mais cuidadosa e permanente em relação ao
corpo, sensível já aos primeiros sinais de dor. A fronteira entre a saúde e sua ausência é mais tênue,
o que leva a uma maior adoção de medidas preventivas. A doença aqui é vista menos como um
mal súbito e mais como um processo de degeneração progressiva. Entram, então, em cena questões
que passam a estabelecer novos códigos de diferenciação social como a alimentação. Nos meios
mais privilegiados, alimentar-se tem se transformado em uma questão de saúde, na busca por uma
nutrição que não engorda ou provoca efeitos deletérios ao corpo, diferentemente dos segmentos
mais pobres que, via de regra, vêem na alimentação uma questão “puramente alimentar”, voltada
à saciedade da fome e à manutenção da atividade do corpo, não raro de modo prejudicial à saúde
segundo os padrões médicos hegemônicos, abrindo espaço também para a questão estética, tão em
voga em nossos dias (Cf. Boltanski, 1989).
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marcação de posição social, também a função de memória. Para o sociólogo francês, a

história pessoal – indissociável da história social – sedimenta-se sob a forma de habitus,

fazendo do corpo uma espécie de memória ativa da sociedade, local de inscrição dos

códigos sociais que aí se corporificam sem que precisem passar por um registro

consciente/racional. As próprias instituições somente conseguem se perpetuar se têm os

corpos como elemento de base, o que significa dizer que é nos corpos-sujeitos, e não nas

coisas, que a sociedade apóia sua reprodução5.

Diferentemente, porém, das abordagens sociológicas do corpo em que este aparece

como um objeto passível de um adestramento puramente mecânico, Reich enfatiza o

aspecto emocional-intensivo dos investimentos sociais, nos quais o corpo apresenta-se

como corpo-sujeito, um corpo vivo. Afinal, o que significa dizer que “a ordem social se

                                                
5 Tanto Bourdieu quanto Boltanski trabalham sob uma ótica marxista, o que confere a suas análises
uma subordinação à lógica do conflito de classes. No caso de Bourdieu, se o conceito de habitus, por
um lado, permite compreender de que modo se passa das condições objetivas de existência aos
comportamentos cotidianos, aparentemente individuais e espontâneos, por outro, ele se apresenta
como força geradora de comportamentos e representações ligados à posição de classe. Para ele, a
reprodução das relações de classe se dá como incorporação da estrutura social enquanto habitus,
que neste sentido são “habitus de classe”, elementos que permitem a reprodução irrefletida da
estrutura social capitalista. Assim, uma prática física ou desportiva é tanto mais apreciada em um
meio quanto mais próxima da visão de corpo própria aos agentes da classe social relativa a este
meio, e tanto menos apreciada quanto mais longe dela. Em sociedades heterogêneas, as relações
com o corpo variam em função das divisões e classes sociais. A própria postura corporal estaria
marcada pelas hierarquias e divisões sociais. “Em efeito, o habitus é concebido como a forma
incorporada da condição de classe e dos condicionamentos sociais que ela impõe. O corpo está, portanto, bem
no centro da experiência de classe como mecanismo ao mesmo tempo de interiorização (de incorporação
precoce de valores) e de exteriorização das disposições assim adquiridas. Os ‘agentes’ são assim colados no
social a ponto de não poder fazer o recuo reflexivo necessário para compreendê-lo” (DURET & ROUSSEL,
2005:9). Este viés classista seria, na opinião de certos autores, o ponto fraco da análise de Bourdieu.
É a opinião, por exemplo, de Le Breton, para quem Bourdieu insiste em uma leitura dualista já um
tanto anacrônica, sendo incapaz de reconhecer a radicalidade do individualismo contemporâneo e,
neste sentido, apóia-se em uma noção de habitus que reforça mais os aspectos reprodutivos,
próprios de um capitalismo moderno já ultrapassado, que o dinamismo e a provisoriedade do
mundo contemporâneo. Além disto, haveria aí uma perda de margem de liberdade para os atores
sociais. Neste sentido, a lógica econômica de Bourdieu fecha os atores “em uma reprodução do
habitus e parece desconhecer os aspectos contemporâneos de uma sociedade onde a única permanência é
aquela do provisório e onde o imprevisível se sobrepõe freqüentemente ao provável” (LE BRETON,
2000:106). Já Duret e Roussel (2005), embora não reprovem a idéia de habitus, também recusam a
tese de um sistema binário submetido à lógica classista e que termina por perfazer uma hierarquia
que se estabelece de alto a baixo. Para os autores, impera hoje muito mais uma profusão de
modelos contraditórios que permite a coexistência de condutas legítimas e ilegítimas. Além do
mais, haveria em Bourdieu a predominância de uma noção de corpo como lugar da negação do
social, enquanto eles próprios o vêem como meio real e positivo de circulação no social.
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inscreve no corpo”? De que modo valores, códigos, normas e mesmo dinâmicas de poder

são nele inscritas? Por meio de experiências emocionalmente significativas que associam

certos estados intensivos do corpo a dinâmicas socialmente estabelecidas segundo seu

tempo histórico. Lembremos dos “marcadores somáticos” de que fala Damásio. É deste

modo que, para Reich, se transforma o corpo libidinal (energia livre) em corpo, por

exemplo, monogâmico ou produtivo (energia ligada), processo este que faz da questão

energética (intensiva), fio condutor de sua obra, uma questão política (LAPASSADE,

1982). Para aqueles que vêem na dimensão intensiva do corpo apenas uma experiência

mental, é bom lembrarmos que, em Reich, ela assume uma condição física, concreta e

mesmo mensurável, preocupação que o persegue desde os tempos psicanalíticos.

O processo de socialização pelo qual todo indivíduo passa é um acúmulo de

experiências intensivas somaticamente apreendidas a partir das quais se constrói a relação

com o mundo e os demais. Neste sentido, o mecanismo primário da socialização é

vísuomotor – o que significa dizer que a primeira e mais básica forma de comunicação é

não-verbal6 – e seu fenômeno principal, a imitação. A criança aprende observando os

demais e imitando, muscular e intensivamente, seus modos de comportamento, via de

regra, socialmente valorizados7. Isto faz do corpo, ao longo de toda vida, nosso mais

fundamental instrumento de aprendizagem. Aprendemos com o corpo.

                                                
6 Por comunicação não-verbal entende-se todo o conjunto expressivo do corpo que prescinde da
palavra, tais como expressões faciais, olhares, posturas do corpo e mesmo o tom de voz. Há muita
pesquisa, especialmente em psicologia, relacionada à comunicação não-verbal. Em sociologia, duas
importantes referências são Gregory Bateson e Erving Goffman, autores que inauguram, nos EUA,
o chamado “interacionismo simbólico”, uma abordagem interessada nas interações entre os atores
sociais e na qual o corpo expressivo assume um papel central, de um lado, como incorporação de
códigos (língua), e de outro como sinal (palavra). Apontando a existência de diferentes graus de
codificação social e, portanto, diferentes níveis de elementos interacionais, os autores apreendem
os gestos como marcas de etiqueta social, na medida em que variam de acordo com a posição e
status de cada ator. O gesto é, assim, “suporte de sentidos”, um vetor que comunica por meio de
uma linguagem não aprendida e, em grande medida, não apreendida, já que basicamente
inconsciente, embora compreendida no que se refere à sua eficácia na organização dos papéis
sociais. Goffman, por exemplo, adota uma perspectiva teatral em suas análises, como recurso de
valorização do papel do corpo nas interações sociais. Para uma abordagem mais psicológica da
comunicação não-verbal, cf. Gaiarsa, 1984b. Cf. tb DAVIS, Flora. (1979) A comunicação não-verbal.
5ª ed. São Paulo: Summus.
7 A este fenômeno de imitação a psicanálise da o nome de “identificação”, atribuindo-lhe, porém,
um sentido exclusivamente psicológico incapaz de reconhecer a dimensão corporal que a sustenta.
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É o que diz também Maturana (2001; 2002) ao afirmar que aprender é muito mais do

que adquirir idéias; é incorporar, literalmente, formas de vida, muito embora falemos de

aprendizado como algo que nada ou quase nada tem a ver com nossa corporeidade. O

biólogo chileno chama de “espaço de convivência relacional” o meio sócio-ambiental no

qual vivemos e onde aprendemos tudo o que precisamos para viver, não apenas

cognitivamente mas sobretudo corporalmente. Nosso espaço relacional, neste sentido,

modela nossos corpos, processo este mais intenso na chamada primeira infância, porém

permanente ao longo de nossa vida. Como mostramos no capítulo anterior, para

Maturana, uma vez alterado nosso espaço relacional, nosso corpo também se altera,

influenciado pelas novas experiências a que nos vemos submetidos. Por isto é tão difícil

mudar padrões sociais, já que estes padrões radicam intensivamente nos corpos de cada

um dos membros do grupo em questão. Não se trata de mudar apenas idéias, mas modos

intensivos de vida: “é por causa da incorporação do modo de viver que não é fácil mudar, pois as

pessoas já viveram de um determinado modo quando a questão da mudança se coloca”

(MATURANA, 2002:61).

Lembremos que a noção reichiana de couraça, entendida como uma composição

somático-intensiva, não é um padrão apenas pessoal (embora se pessoalize em cada um),

mas coletivo, algo ligado a uma certa história social e política. Alterações nas relações de

poder de uma coletividade (e isto vale para qualquer tipo de relação) implicam em

transformações nas experiências somático-intensivas a ela relacionadas. Ora, este é o

grande desafio para Reich. A razão do fracasso dos movimentos de libertação baseados

em partidos e programas revolucionários ao longo da história reside, segundo ele, no fato

de a liberdade não poder ser estabelecida por decreto ou pela força, como se tratasse de

um problema de lei, uma mera luta de interesses racionais. Muito mais do que isto, a

liberdade é uma experiência total e, para ser conquistada, depende de um progressivo e

certamente longo processo de elaboração e amadurecimento emocional a partir da

organização de novas intensidades corporais. O medo à liberdade não é racional; a

condição de liderado – bem como a de líder – é, antes de qualquer coisa, uma condição

emocional.

Por esta razão, não há em Reich qualquer possibilidade de transformação político-

social que não passe pelos corpos humanos, mais precisamente pela reorganização
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intensiva e a conseqüente elaboração mental das experiências neles inscritas, pois “é

evidente que a porta de saída da prisão é exatamente a mesma por onde o homem entrou, quando foi

expulso do paraíso” (REICH, 1999:15), qual seja, sua própria estrutura de caráter. A política

radica em nossos corpos e é neles que devemos nos ater se queremos, não apenas alterar

formas de pensamento reacionárias, mas “modos de vida fascistas”, os mesmos que, uma

vez habilmente mobilizados, permitiram a emergência do nazismo na Alemanha dos anos

1930 e que, salienta Reich, não desapareceram por completo; ao contrário, continuam aí,

latentes nos corpos das massas, à espera de condições sociais e históricas favoráveis para

voltarem à cena, como bem mostrou recentemente a Guerra da Bósnia, que implodiu a ex-

Iugoslávia deixando um saldo de cerca de duzentos mil mortos e cujo nome, Srebrenica8,

evoca experiências como campos de concentração, limpeza étnica, estupros coletivos e

genocídio. Tudo isto em fins do século XX, o mesmo que passou por duas guerras

mundiais e uma infinidade de conflitos regionais e locais sem parecer ter ensinado aos

homens o perigo da dimensão reacionária de sua estrutura de caráter. O fascismo, para

Reich, não é um programa político-partidário, mas a expressão politicamente organizada

das forças irracionais e destruidoras da estrutura emocional das massas oprimidas9.

Portanto, a questão sugerida por Reich é, partindo da idéia de que as forças políticas

reacionárias se alicerçam em determinadas configurações intensivo-emocionais para

edificar relações sociais e mesmo regimes políticos igualmente reacionários, que a

                                                
8 A cidade de Srebrenica, no leste da Bósnia, foi o palco, em julho de 1995, do massacre de 8 mil
muçulmanos durante a guerra na Bósnia (1992-1995), quando as tropas servo-bósnias invadiram o
enclave protegido pela ONU. É considerado genocídio pela justiça internacional e o mais terrível
massacre na Europa desde a 2ª Guerra Mundial.
9 Reich se opõe a uma certa leitura de esquerda, particularmente marxista (e não necessariamente
marxiana), segundo a qual as massas ou as classes oprimidas aparecem, mesmo que
implicitamente, como vítimas das classes opressoras, desumanas e carentes de moralidade. Na
teoria reichiana, a dominação não é tarefa exclusiva de uma classe, algo que se imponha
unilateralmente, mas um jogo complementar do qual todos são participantes e jogam segundo
regras comuns, mesmo que os efeitos deletérios deste jogo sejam fortemente desiguais. Com isto,
Reich transfere a responsabilidade dos grandes acontecimentos sociais para as próprias massas,
mostrando o papel que elas próprias desempenham na gestação do poder social. As massas não
são um mero instrumento de manobra nas mãos do líder, mas o solo que o alimenta: “a história de
que os grandes sacerdotes teriam incitado o povo contra Cristo é uma invenção dos mascates da liberdade.
Como uma dezena de sacerdotes teria podido incitar a mente da multidão contra o que quer que fosse, se o que
poderia se voltar contra Cristo já não estivesse dentro do povo? Parem de uma vez por todas de pedir
desculpas pelo povo e de seus atos. Antes de poderem ver Cristo de frente, os homens devem aprender a ver a
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superação destas relações e regimes e a conseqüente mobilização de forças vitais passam

igualmente por estas configurações presentes em nossos corpos. Elas são a chave da

transformação da esfera mais primária das relações de poder, que são, ao mesmo tempo,

sociais e individuais, razão pela qual assumem tamanha importância, não apenas na obra

de Reich, como ainda em sua prática clínica e política. Eis o fundamento da psicologia

política que se esboça a partir da clínica reichiana e que desemboca na promessa de

modos democráticos e autogestionários de vida, que ele denomina de democracia natural

do trabalho (DNT).

Reich e Foucault: da crítica ao diálogo possível

Mas, se de um lado, Reich nos permite recuperar a dimensão intensiva do corpo –

ausente em Foucault10 e na maioria dos sociólogos do corpo –, articulando-a com o campo

político, de outro, já o vimos, ele submete o corpo vivo a um essencialismo naturalista,

empobrecendo a relação deste com o poder e a história.

Como sinalizamos no capítulo anterior, o corpo reichiano se encontra na interface de

forças biológicas e sociais. Porém, existe um primado das primeiras em relação às

segundas, na medida em que a natureza se apresenta, para Reich, como grande referencial

não apenas para o corpo e o indivíduo, mas para a própria sociedade. Partindo de um

corpo naturalizado e, por assim dizer, completo, ao qual nada falta, Reich estabelece um

modelo que remonta a uma relação primária entre forças naturais positivas e forças

sociais que podem ser tanto positivas – se ajustadas às forças naturais – quanto negativas

– se contrárias àquelas. No primeiro caso, vislumbra-se indivíduos livres e racionais

capazes de edificar uma sociedade igualmente livre e racional. No segundo, encontramos

indivíduos neuróticos e irresponsáveis propensos a relações sociais de dominação e

exploração. Trata-se de um modelo naturalista oriundo ainda de seu período psicanalítico

                                                                                                                                                   
si mesmos, tal como são e como agem. Só os desatinados mascates da liberdade fazem do povo um ídolo.”
(1999:203) [grifo de Reich]. Cf adiante.
10 “A disciplina corporal [de Foucault] não é, como no caso do Processo civilizador de Norbert Elias ou da
Dialética do esclarecimento de Adorno e Horkheimer, um processo psicofísico de controle crescente do corpo e
dos afetos. Ela é um processo físico de controle e monitoramento dos movimentos e posições corporais. A
aversão foucaultiana à psicologia leva à abstração completa da dinâmica pulsional individual. Como
resultado, a alma aparece sendo produzida no interior dos corpos pelo poder. Ou seja, a partir de dispositivos
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e centrado em uma noção energético-pulsional, cuja imagem evocada é a de uma corrente

d’água que, uma vez bloqueada em seu curso normal, escorre para as margens

provocando destruição (REICH, 1988a). O preço desta contrariedade é irracionalidade

individual (neurose) e social (autoritarismo e opressão). Deste modo, se a dinâmica

adotada por Reich permite em certo momento incorporar uma diversidade de forças, ela é

primária e determinantemente dual, remontando à contraposição básica entre forças

naturais (pulsões) e forças sociais (moral cultural), a qual define um certo “padrão

civilizatório”.

Neste ponto, Reich e Foucault se distanciam muito. O modelo foucaultiano de corpo

é distinto e opera desde o início com uma multiplicidade de forças atuando sobre ele sem

privilégio de uma em relação às demais e sem qualquer destaque às forças biológicas (que

são, na verdade, desconsideradas, o que, ao nosso ver, reforça o dualismo natureza X

cultura), de modo que corpo e sujeito são sempre produzidos na história. O fato é que,

contrariamente a Reich, Foucault não concebe um corpo anteriormente à cultura, corpo

este supostamente livre de investimentos de poder, capaz, por isto, de funcionar como

antítese natural a ele, uma espécie de fonte originária de liberdade. Se Reich vê a

sexualidade sob a ótica das pulsões sexuais, uma força natural que pode se contrapor ao

poder-dominação, Foucault a vê como um dispositivo histórico cujo intuito é intensificar

prazeres e incitar discursos e saberes com vistas a constituir novas formas de controle, um

produto de investimentos de poder (FOUCAULT, 1985a). Neste sentido, o filósofo francês

rompe com qualquer naturalismo originário, abrindo o corpo a uma problematização

radical que nos remete aos regimes de verdade presentes em cada sociedade, algo que

Reich não foi capaz de vislumbrar.

E aqui voltamos ao que nos parece ser o ponto crítico da obra de Reich, a saber, a

tentativa de elevar a natureza à condição de referente, aquela coisa original de acordo com

a qual não apenas todos os homens deveriam viver, como ainda sem a qual não podem

viver de modo pleno. A DNT diz respeito à reconquista de uma certa originalidade

natural e cósmica. A natureza aqui funciona como uma norma e alcança a condição de

Verdade, uma verdade revelada não apenas pela ciência, mas pela sua ciência, a

                                                                                                                                                   
coercitivos externos ao sujeito se forma uma entidade mental, uma interioridade física, à qual se vincularia
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orgonomia. Se Reich critica o que considera ser uma visão mecanicista presente na ciência

moderna, não é por compreendê-la como conhecimento produzido no interior do contexto

social de uma época e, portanto, dela tributário, mas para, em seu lugar, evocar uma

“ciência autêntica”, depurada da distorção de percepção do homem encouraçado,

edificada segundo a mesma racionalidade que rege a natureza, razão pela qual é capaz de

revelá-la “tal como ela é”. Neste ponto, Reich está mais para um cientista do século XIX,

entusiasmado com a verdade possibilitada pelo conhecimento científico, do que do século

XX. O romantismo de Reich, sua aposta em uma natureza redentora na qual o homem é

capaz de reencontrar sua plenitude é, ao nosso ver, a fragilidade de sua obra11.

                                                                                                                                                   
uma noção de alma humana” (ORTEGA, 2007:12).
11 Certos autores da sociologia do corpo (DETREZ, 2002; DURET & ROUSSEL, 2005; LE BRETON,
2000) têm feito uma crítica que se estende a Reich e que, embora incorreta e ampliando a questão a
outros domínios, tem por foco seu naturalismo. Seu ponto de partida é a obra de Jean Baudrillard
(1970) sobre a sociedade de consumo, um dos primeiros autores a sinalizar a existência de uma
supervalorização do corpo na contemporaneidade como parte de uma estratégia que o situa no
centro de investimentos sobre o indivíduo, ocupando o lugar que outrora fora da alma. O cerne
desta estratégia é a máxima segundo a qual o que é bom para o corpo é bom para o indivíduo.
Trata-se, porém, menos de conhecer o próprio corpo do que de fazer dele um campo de sinais
visíveis de felicidade e bem-estar, mesmo que, não raro, o resultado seja o exato oposto. É o corpo
espetacular, pronto para ser exposto como signo de beleza e juventude que, para Baudrillard, foi
transformado num capital a ser frutificado como os demais no mercado dos sinais sociais.
Decorreria daí o culto ao corpo e aos prazeres que ganha força a partir dos anos 1960 e que
Maisonneuve (1976) chama de “corporeísmo”. Isto explicaria a emergência de uma infinidade de
práticas corporais, do jogging às psicoterapias corporais, passando pelas práticas orientais,
musculação, massagens etc, que colocam o corpo no centro da vida social. Como ponto unificador
destas diferentes práticas, encontramos a idéia de que o indivíduo deve buscar uma “plenitude
interior”. Embora corretos na avaliação do papel de destaque que o corpo ocupa na sociedade
contemporânea, parece-nos que estes autores acabam por considerar coisas distintas como se
fossem uma só. É o caso das práticas corporais, tratadas e criticadas em bloco quando, na verdade,
pertencem a diferentes orientações técnico-teóricas (Descamps, 1992). Nem todos os exemplos
enumerados pelos autores podem ser inseridos no hall do hedonismo contemporâneo. Há uma
diferença fundamental entre, por exemplo, de um lado, a medicina estética e os exercícios que
visam aumentar o tônus muscular e, de outro, o yoga e as psicoterapias corporais, mesmo que todas
elas (e isto não se restringe ao universo das práticas corporais) sejam fortemente investidas pela
lógica mercantil da sociedade de consumo. É bem conhecida a capacidade de cooptação do
capitalismo, transformando tendências inicialmente contrárias à sua lógica em novos mercados, o
que não significa que esta cooptação seja total ou deixe de impor transformações ao próprio
capitalismo. No que se refere especificamente às psicoterapias de base reichiana, as críticas a elas
endereçadas parecem revelar uma incompreensão ou, o que é mais provável, um desconhecimento
de seus fundamentos. Um exemplo disto é a afirmação de que tais práticas defendem o exercício
ilimitado e individualista dos desejos, sem levar em conta os demais, de modo que o corpo aí
triunfa sobre um modo individualizado, íntimo e despolitizado (Vigarello, 1982, citado  In DURET
& ROUSSEL, 2005:53). Por tudo que foi exposto nesta tese, cremos já estar suficientemente claro
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Curiosamente, a crítica de Foucault a Reich, já bem conhecida – embora pouco

aprofundada –, caminha em outra direção e não incide sobre seu viés romântico; ela se

volta à sua noção de poder. Elevando-o à condição de autor-símbolo e representante

exemplar da chamada “hipótese repressiva”, Foucault atribui ao psiquiatra austro-

húngaro, em A vontade de saber, uma compreensão de poder essencialmente repressiva,

exatamente o avesso do que pretende demonstrar o filósofo francês, como já tivemos

oportunidade de expor. Para Foucault, Reich teria caído na armadilha do dispositivo da

sexualidade que, reduzindo o problema sexual a uma repressão que lhe faria oposição,

ocultaria a verdadeira dinâmica afirmativa do poder, circunscrevendo-o em uma

negatividade básica, tal como propõe o modelo da soberania.

Se é verdade que Reich concebe o poder primariamente como repressão e que há

uma certa negatividade a ele relacionada, não nos parece igualmente verdadeiro que se

possa reduzir sua noção de poder a efeitos negativos, mesmo que esta seja a versão mais

difundida de sua obra, nem que se enquadre no modelo soberano criticado por Foucault.

Ao contrário, parece-nos mesmo que, não obstante certas importantes diferenças, ambos

têm concepções de poder que se aproximam em muitos pontos. Ao nosso ver, a chave

deste descompasso interpretativo é a noção reichiana de repressão. Reich não entende por

repressão o mesmo que Foucault, de modo a haver um anacronismo no uso que este faz

da idéia de repressão daquele.

                                                                                                                                                   
que, no caso de Reich, esta afirmação não faz nenhum sentido. Além disto, os sociólogos citados
acusam os corporalistas de defenderem uma “verdade do corpo”, substituindo-o à palavra, o que
reafirmaria um dualismo: “substituir a palavra pelo corpo vem a ser tão somente um prolongamento do
dualismo por meio de uma simples permuta de papéis atribuídos ao corpo e ao espírito” (DURET &
ROUSSEL, 2005:53). E ainda: “o discurso sociológico não isola o corpo à maneira um pouco surrealista tal
qual o fazem os ‘terapeutas corporais’ (grito primal, bioenergia, gestalt-terapia etc) que parecem colocar o ator
entre parêntesis e fazer de seu corpo uma quase-pessoa” (LE BRETON, 2000:40). Curiosamente, contra
este “dualismo”, Le Breton evoca... a psicanálise! Logo ela, tão pouco interessada pelo corpo. Se
Reich afirma uma “verdade do corpo”, ela não implica em qualquer dualismo na medida em que
não há oposição entre corpo e pensamento; ao contrário, há uma profunda unidade que, no
entanto, radica não na cultura como supõem os sociólogos, mas na natureza. Além disto, não se
pode confundir corpo com consciência. Há muita coisa no corpo que o sujeito desconhece por
completo e é esta “verdade” que Reich evoca. Ademais, o relato que Duret e Roussel (2005) fazem
da clínica reichiana beira à caricatura e parece mais apoiado no imaginário que se criou em torno
das práticas corporais dos anos 1970, que propriamente na obra de Reich. Mais uma vez,
acreditamos que os autores assentam suas críticas tomando por referência práticas neo-reichianas,
algumas das quais, de fato, despolitizadas e pouco críticas quanto à sua mercantilização. De
qualquer modo, é preciso não confundi-las com a obra de Reich.
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A repressão em Reich está associada a uma certa condição natural original que serve

de referência ao homem social, conferindo a ele uma “racionalidade sentida” a partir do

respeito aos fluxos naturais presentes nos corpos humanos. Qualquer processo que

contrarie os fundamentos naturais e interfira de modo permanente nestes fluxos é

entendido por Reich como “repressivo”. Ou seja, a idéia reichiana de repressão assume

sentido em relação a uma certa naturalidade que lhe serve de fundamento. Ela não é de

natureza política, como em Foucault; ela se liga à política, mas lhe é anterior e diz respeito

à cisão do homem com a natureza a partir da qual se instaura a possibilidade da

dominação humana, uma espécie de mito fundador do homem civilizado que sustenta a

crítica reichiana da cultura. Quando Reich fala em repressão, ele pensa no processo

histórico que coloca o homem em uma posição contrária à natureza, afastando-o da “boa

política” – que é aquela condição natural em que os homens vivem de modo responsável

e solidário – e colocando-o no campo do poder-dominação – que é aquele do conflito de

interesses e da afirmação de si contra os demais12. É, portanto, na relação natureza X

cultura que a repressão se aplica, a partir de um referencial biológico-pulsional. Se Reich a

utiliza para pensar a política é como uma espécie de “empréstimo conceitual”.

Evidentemente que este empréstimo não é gratuito. Trata-se da tentativa de estabelecer a

ligação entre o universo bio-psíquico do indivíduo e o universo político da sociedade e,

desta forma, explicar a influência que a cultura exerce sobre os homens, como fonte

externa para a constituição do recalque13. Neste sentido, repressão é um conceito-chave

em Reich. Assim, não nos parece correto transpô-la da relação natureza X cultura

diretamente para o campo político, como se também aí ela assumisse os sentidos

                                                
12 A vida segundo a natureza é uma vida política para Reich, mas uma vida política na qual cada
um representa a si próprio e onde não há espaço para a dominação e a exploração. Esta é a utopia
reichiana da DNT e representa, por assim dizer, a política em seu sentido positivo. Já a vida
afastada da natureza implica na perda das funções de sociabilidade e racionalidade primárias, o
que abre a possibilidade do poder-dominação. Quando se refere ao “poder” Reich tem em mente
esta última dimensão, isto é, a dimensão da vida afastada da natureza e na qual impera a
dominação humana. Neste sentido, o poder em Reich aparece como algo negativo.
13 Nos anos 1930, este era o pensamento de vanguarda do chamado freudo-marxismo. A grande
questão naquele momento era entender por que uma maioria se submete a uma minoria – o
chamado “complexo de Hindenburg”, que confronta o homem teórico com o homem de ação
diante do enigma da aceitação voluntária da opressão –, sendo o instrumental psicanalítico central
neste debate para a superação da idéia marxiana de falsa consciência (Cf. Rouanet, 1989). São as
pulsões (hoje falamos desejo) o alvo deste investimento.
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negativos que Foucault lhe atribui de interdição, inexistência e mutismo. Ao contrário,

Reich considera igualmente repressivo um regime de incitação e banalização do sexo

baseado, por exemplo, na pornografia, na medida em que representa um desvio em

relação à dinâmica natural da sexualidade. A tese foucaultiana que identifica repressão e

silêncio – é sob este argumento que ele contesta a “hipótese repressiva”, já que, ao invés

de silêncio, houve um acréscimo discursivo sobre o sexo – não se aplica a Reich, pois este

não considera repressiva apenas uma sociedade que silencie sobre o sexo, senão

igualmente uma que o incite fora dos parâmetros naturais que, segundo ele, o regulam.

Para Reich, não é o fato de se falar sobre o sexo que faz dele um objeto menos reprimido.

Foucault, então, fala, não em aumento da repressão, mas em controle sobre o sexo, o que

para Reich significa o mesmo, pois, em ambos os casos, ocorre uma distorção do processo

sexual natural. Ao sexo não cabe controle, pois a ele nada falta, nem mesmo uma moral.

Parece-nos, assim, que o sentido que Reich confere ao termo repressão é distinto daquele

que Foucault se utiliza para criticá-lo, dando a impressão de que o filósofo estava menos

interessado em interpretar à obra reichiana do que utilizá-la para sustentar sua oposição

ao modelo da soberania e defender a idéia de uma positividade do poder moderno. Para

Reich, porém, continua igualmente verdadeiro definir a sociedade contemporânea como

repressiva, não porque restringe, coíbe ou silencia sobre o sexo, mas, ao contrário, porque

o incita de uma forma mecânica e narcisista, como pura mercadoria, contrariando

totalmente a sexualidade orgástica por ele preconizada (que é uma experiência

antinarcisista, portanto, oposta ao culto ao corpo).

Uma vez compreendida a noção reichiana de repressão, é preciso entender que, no

que se refere à questão propriamente política, diferentemente do que afirma Foucault, esta

não assume necessariamente um teor negativo ou se traduz em obediência ou ainda se

reduz a aspectos jurídico-legais. A repressão cultural é tão somente a condição histórica

para que a negatividade do poder, a obediência política e o imperativo da lei e do Estado

se apresentem enquanto possibilidade. Novamente, não se trata de repressão do sujeito

político, mas de repressão ao organismo vivo, a partir da qual o mal se engendra e, com

ele, uma abertura para a dominação humana.

No primeiro caso, podemos ver em Reich até mesmo uma positividade do poder.

Ela se apresenta, por exemplo, na idéia de subjetivação como modulação intensivo-
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pulsional. Se, por um lado, o poder bloqueia um fluxo natural, distorcendo uma condição

original, por outro, ele modela esta condição, conferindo-lhe um sentido e uma utilidade

histórico-sociais. O poder reichiano também é produtivo, porém, sempre a partir de uma

oposição básica que diz respeito à sua relação com a natureza, mais precisamente, com a

sexualidade. O poder é negativo quando se lhe opõe, mas ele não atua apenas bloqueando

os fluxos naturais (embora também o faça), senão igualmente transformando-os. Ou seja,

a negatividade do poder diz respeito mais a um juízo de valor frente à positividade da

natureza presente na filosofia natural de Reich do que propriamente à compreensão de

sua dinâmica. Esta é uma leitura possível sobretudo em suas últimas obras, quando

ameniza o tom redentor que confere à natureza e concebe a cisão desta com o homem

como relacionada à própria evolução humana14. De qualquer modo, para que se possa

fazer da sexualidade objeto de dominação é preciso, para Reich, este primeiro passo, razão

pela qual a idéia de repressão lhe é central e anterior15.

Além disto, como lembra Ribeiro (In NOVAES, 2003), o paradigma da repressão

como pura obediência estabelece um circuito unidirecional que vai de cima para baixo e

torna o poder um exercício de mão única. Ora, não é esta a noção reichiana de poder. Ao

contrário, mesmo quando pensa a dominação16, Reich o faz, não como dinâmica legal, mas

psicológica, de modo que sua resultante em proveito de um (dominante) não se estabelece

senão com a co-responsabilidade de outro (dominado). A dominação é vista por ele como

uma degeneração das relações humanas decorrente de uma patologia emocional que

                                                
14 A partir de então, haveria uma cisão intrínseca à condição humana que instauraria o mal como
uma possibilidade permanente (e não como uma necessidade), cabendo aos homens estabelecer
qual caminho seguir, se aquele em consonância com a natureza ou o contrário a ela.
15 A idéia de uma repressão ao desejo anterior à política é retomada por Deleuze e Guattari em O
Anti-Édipo, autores para quem a realidade intensivo-desejante do corpo é anterior aos
investimentos sociais, e que, se tomam posições distintas das de Reich, neste ponto, o defendem em
relação a Foucault (Cf. Deleuze e Guattari, s/d; Deleuze, 1996).
16 Este é um ponto crítico em Reich. Ao atribuir ao homem uma sociabilidade e responsabilidade
naturais, ele considera que todo indivíduo tem condições e deve assumir sua vida pessoal e social,
de modo que qualquer representatividade política é considerada nociva, expressão de uma
patologia de caráter que impede o indivíduo de controlar a própria vida. Neste sentido, a política,
aqui entendida como política partidário-parlamentar, constitui um campo de exercício de homens
neuróticos, assumindo em Reich um teor essencialmente negativo, como prática especulativa
desvinculada dos processos racionais e fonte de falsas ilusões de felicidade. Ela se opõe ao
trabalho, que assume a condição de função natural racional voltada aos aspectos práticos e
necessários da vida (Cf. Reich, 1988b; Higgins e Raphael, 1979; Barreto, 2000).



203

impossibilita as pessoas de se tornarem responsáveis e livres, fazendo-as dependentes de

outrem. Esta incapacidade de governar a própria vida é a base sobre qual se edifica toda

uma engrenagem de poder que se inicia na vida privada e se amplia às grandes estruturas

sociais. Neste sentido, a recusa à própria sexualidade e a obediência à autoridade paterna

apresentam a mesma matriz afetiva que a aceitação da lei e do Estado17. Seguindo uma

linha muito próxima de Rousseau – para quem é o enfraquecimento das paixões naturais,

mais especificamente a degeneração da pitié e a transformação do amor-de-si em amor

próprio, que conduz o homem à inveja e à rivalidade com os demais, instaurando a

dominação entre eles (BARRETO, 2000) –, Reich concebe o escravo político como um

indivíduo cuja estrutura de caráter está comprometida com a submissão à autoridade

alheia. Portanto, é uma determinada construção subjetiva complementar comum a

dominantes e dominados, ambos atores de um mesmo processo, que explica a relação de

dominação. Se uns se beneficiam em detrimento de outros, ambos jogam a favor das

mesmas regras. Neste sentido, a tirania consiste em um pacto de terror do qual participam

também suas vítimas. Lembrando Etienne de La Boétie (1987), para quem o desejo

(vontade de servir) explica a tirania por parte tanto de senhores quanto de súditos, é

porque todos partilham de um mesmo e determinado recorte subjetivo que a

desigualdade torna-se possível e com ela a dominação política18. Disto resulta uma

compreensão do processo histórico que, tal como Foucault, rejeita a tese maniqueísta de

que uma classe dominante se impõe às demais, meras vítimas deste processo, algo que o

próprio Reich chegou a defender nos anos 1930 e depois abandonou em proveito da idéia

de que o poder/dominação é anterior aos sistemas sócio-políticos e remonta à

degeneração das paixões naturais. Há, assim, uma subordinação do político ao cultural

                                                
17 Podemos identificar aqui uma vertente libertária em Reich, na medida em que a política
partidário-representativa somente se faz necessária em função da condição de irresponsabilidade
das massas. É no momento em que abdico das decisões sobre minha própria vida que alguém se
apresenta para assumi-la em meu lugar. O que Reich almeja é uma sociedade na qual todos
assumam suas responsabilidades, que são, ao mesmo tempo, individuais e sociais, o que significa
decretar o fim da política partidário-representativa. Em outras palavras, democracia direta.
18 É por este motivo que Reich concede maior importância às massas que aos líderes, já que
nenhum processo de dominação é capaz de se sustentar sem o apoio delas, razão pela qual é sobre
as massas que deve recair o trabalho político com vistas a uma sociedade verdadeiramente
democrática.
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entendido como o processo por meio do qual o homem se humaniza ou se degenera em

sua relação com a natureza.

Além disto, há pontos de convergência política entre Reich e Foucault. Um deles diz

respeito à ênfase que ambos dão ao indivíduo no exercício de resistência. Tanto a estética

da existência quanto a DNT vislumbram a autodeterminação como exercício individual,

isto é, uma construção de si que afirme uma certa qualidade subjetiva capaz de enfrentar

a determinação hegemônica e uniformizante dos mecanismos sociais de poder.

Neste sentido, para Reich, a DNT não é nem uma ideologia nem um programa

partidário ou ainda um sistema político. Ela é “a soma de todas as funções da vida, governada

pelas relações racionais interpessoais, que nasceram, cresceram e se desenvolveram de uma maneira

natural e orgânica” (REICH, 1988b:292), uma forma de ser em relação que emerge

espontaneamente da ação prática e responsável de indivíduos desencouraçados, vale

dizer, reencontrados com sua própria natureza. Embora conceba a relação

sociedade/indivíduo de modo multidirecional, Reich não hesita em atribuir ao indivíduo

o movimento inicial desta mudança, a partir da qual novas formas de vinculação podem

fazer emergir uma organização social orgânica, em consonância com as forças vivas.

Já Foucault assenta sua estética da existência na noção de liberdade, abrindo espaço

para uma ação positiva do sujeito como aquele que constitui a si próprio em meio a

práticas de poder que o atravessam numa relação contínua de incitações, assujeitamentos

e diferenciações. Os jogos de verdade, inerentes às formações sociais, não se ligam apenas

aos processos de controle e dominação. Eles também estão do lado das resistências, de

modo que cabe ao sujeito saber se valer dos aspectos positivos, úteis à vida autônoma, que

os mecanismos de poder também engendram, para a elaboração de uma certa “potência

subjetiva” como possibilidade de enfrentamento. Ao invés da figura do indivíduo reativo

em busca de saídas frente às estratégias de um poder tentacular, fantasma presente em

seus primeiros trabalhos, emerge ao final de sua obra o indivíduo ativo que tem diante de

si a possibilidade de uma autoconstituição adequada a formas mais autônomas de vida.

Interessante notar que nos dois casos o movimento de autodeterminação não se

traduz em fechamento frente aos demais. O indivíduo que Reich reivindica para a sua

DNT não é o indivíduo burguês, autocentrado e supostamente independente dos demais,

mas aquele que, reencontrado com sua natureza, projeta-se para uma consciência que o
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ultrapassa enquanto individualidade, conduzindo-o a uma dimensão para além de sua

condição mundana, uma certa consciência cósmica que, ao invés de isolá-lo, aproxima-o

de seus pares. Além disso, ou em decorrência mesmo disto, esta consciência faz do

indivíduo um sujeito social e politicamente responsável, marca por excelência da

emancipação do homem reichiano, apontando para o que podemos definir em termos

políticos de um ideal libertário no qual cada um assume seu papel no âmbito da vida com

os demais e não independentemente deles. Como já tivemos oportunidade de dizer, Reich

pensa um indivíduo essencialmente político, que assume ele próprio seu papel na

sociedade, a ponto mesmo de vislumbrar a destruição da política partidário-

representativa. A DNT almeja uma democracia autêntica e prática, autogestionária e não

meramente formal e representativa. É o antigo ideal da busca de transparência social e de

democracia direta. Ficções à parte, o que nos interessa aqui é a idéia de uma

individualidade que não se traduz em individualismo e não se encerra em si mesma, mas

pressupõe os demais.

Também Foucault, tomando por referência a sociedade grega, escreve que o

cuidado de si não é uma prática de isolamento que sirva ao indivíduo para fins que lhe

são exclusivos. Ao contrário, trata-se de um ethos de liberdade que “implica também uma

relação com os outros, na medida em que o cuidado de si permite ocupar na cidade, na comunidade

ou nas relações interindividuais o lugar que convém – seja para exercer uma magistratura ou para

ter relações de amizade” (2001a:1533-4). Por um lado, ela se constrói a partir do diálogo e do

aprendizado com o outro, um tipo de mestre que pode ser um conselheiro ou um amigo e

que nos diz verdades sem as quais não podemos nos confrontar conosco. Por outro,

enquanto ética, o cuidado de si é condição para cuidar dos demais, e, neste sentido, nos

abre para a relação com eles. A idéia sugerida por Foucault é a de que aquele que cuida

adequadamente da relação de si terá melhores condições para cuidar da relação com

outrem. “(...) O risco de dominar os outros e de exercer sobre eles um poder tirânico, diz

Foucault, decorre precisamente apenas do fato de não se ter cuidado de si e de se ter tornado

escravo de seus desejos” (2001a:1535). Deve-se mesmo estar atento para não colocar o

cuidado com os outros à frente do cuidado de si: “o cuidado de si é eticamente anterior, na

medida em que a relação consigo é ontologicamente anterior”. Assim, conclui Foucault, “o

problema das relações com os outros está presente ao longo deste desenvolvimento do cuidado de si”
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(2001a:1534). O filósofo nos lembra ainda que não há nenhuma negatividade nesta

anterioridade de si em relação aos demais, ao menos no mundo grego. É o cristianismo

que inicia um movimento – que não se restringiu a ele – de condenação do cuidado de si

como algo que se oporia e excluiria o outro, um tipo de egoísmo capaz de levar o sujeito a

pensar apenas e tão somente em si próprio. Em oposição, o cristianismo teria instituído o

sacrifício de si e a preocupação com o outro como uma obrigação moral, criando um

paradoxo no cuidado de si cristão: por um lado, ele conduz à salvação; por outro, exige a

auto-renúncia.

Não obstante esta convergência, há, também aqui, diferenças a serem apontadas

entre estas duas proposições. Se Foucault aposta em uma ética que se constrói no campo

histórico-social, a ética reichiana é, na verdade, uma recuperação de algo já inscrito na

natureza, mais do que uma construção. Ela é, por assim, dizer, prévia, anterior à

sociedade, razão pela qual basta liberá-la dos constrangimentos antinaturais que a

constrangem para que o homem a recupere. Reich vê o problema da liberdade sob a ótica

da reconquista da condição humana original e, neste sentido, almeja uma plenitude. Ele

busca um homem total e transparente, capaz de ultrapassar as cisões que o atravessam. Já

Foucault concebe a construção de si como um processo de subjetivação no qual não há

uma referência prévia, tampouco uma meta a ser atingida, o que faz deste processo algo

interminável, infinito, uma construção permanente sem qualquer idéia de totalidade e

transparência possível. Mesmo que Reich amenize o ideal de plenitude humana em seus

últimos livros, parece-nos inegável que conceda à natureza um sentido prévio. Por esta

razão, discordamos dele quando diz não atribuir uma intencionalidade à vida. Ao conferir

à natureza uma racionalidade e uma sociabilidade que serviriam de base biológica para o

autogoverno dos homens, Reich atribui à natureza muito mais do que forças e potências;

ele atribui sentidos, ao ponto mesmo de situar a cultura em uma condição secundária em

relação à natureza, de modo que o preço do viés romântico presente em sua obra é sempre

muito alto.

Dito isto, Reich nos parece ter um mérito e um demérito. Por um lado, ele estabelece

a relação entre corpo e poder a partir de uma compreensão viva do corpo, recuperando as

forças biológicas que nele atuam e o potencializam; por outro, ele confere a esta relação

uma dimensão naturalista e, sob o argumento de unificar cultura e natureza, termina
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subordinando a primeira à segunda, razão pela qual, neste último caso, nos parece

necessário, por um lado, agregar à filosofia naturalista de Reich um enfoque biológico

mais atual que, concedendo às forças biológicas o papel que lhes cabe, as situe no interior

de outras tantas forças de igual importância – o que procuramos fazer no capítulo anterior

com a introdução de autores como Damásio, Atlan e, especialmente neste particular,

Maturana e sua biologia evolutiva do corpo humano – e, por outro, desnaturalizar e

problematizar o corpo nos moldes da tradição que Foucault inaugura.

No entanto, mais do que opor dois enfoques aparentemente apenas discordantes – o

que, há tempos, já tem sido feito pelos comentadores em geral – interessa-nos aqui o

exercício do diálogo possível, isto é, explorar espaços que nos permitam encontrar

elementos de articulação capazes de potencializar ambos os autores. Assim, se Reich

permite pensar o corpo como materialidade viva, Foucault permite problematizá-lo no

interior de um jogo mais complexo e dinâmico de forças. O abismo pontual que separa

Reich e Foucault não nos impede, portanto, de articular certos aspectos de suas obras no

que concerne especificamente ao papel dos corpos nas estratégias de resistência frente aos

mecanismos de poder19. Mesmo que estas estratégias divirjam, passando, em Reich, pela

                                                
19 Alguns autores recuperam certas experiências históricas de resistência nas quais os corpos
assumem um importante papel. Le Breton (1990), por exemplo, lembra do papel subversivo do
carnaval na Idade Média, uma festa de transgressão na qual cada um se misturava aos demais para
celebrar o recomeço da vida fora dos padrões socialmente aceitos. Assim, enquanto a “festa oficial”
fixava e distinguia, reforçando os padrões hierárquicos sociais, o carnaval confundia e misturava
em uma espécie de liberação das regras. Lembra ainda Le Breton que este corpo carnavalesco é a
antítese do corpo moderno. Trata-se de um corpo saliente, grotesco, cheio de protuberâncias, vital,
direcionado para fora e aberto ao mundo, fundado em tudo aquilo que será rejeitado pela cultura
burguesa procedente e, portanto, insatisfeito com os limites que lhe são postos e que ele insiste em
transgredir. O carnaval medieval é o revelador de um regime dos corpos no qual este não se aloja
no indivíduo, mas o conecta ao mundo que o rodeia, regime este que vai paulatinamente sendo
depreciado e substituído por valores mais adequados à burguesia, de modo que, “já no século XVI,
nas camadas ilustradas da sociedade, prepara-se o corpo racional que prefigura nossas representações atuais,
esse que marca a fronteira de um indivíduo a outro, a clausura do sujeito. É um corpo liso, moral, sem
aspereza,limitado, reticente a toda transformação eventual. Um corpo isolado, separado de outros em posição
de exterioridade com o mundo, fechado sobre si mesmo” (1990:32). Já Detrez (2002) recorre às jovens da
nobreza medieval que, para escapar de um casamento forçado e sob o argumento de purificar suas
almas, faziam regimes que as tornavam magérrimas, ou às experiências de histeria, no século XIX,
ou ainda aos casos de escarificações, piercings e tatuagens, no mundo atual, procedimentos que se
iniciam como formas de resistência marcadas diretamente nos corpos, mas que, não raro, terminam
capturados, seja pelo saber médico (no caso da anorexia e da histeria, catalogadas e medicalizadas),
seja pelo mercado (no caso das tatuagens e piercings). Detrez, porém, vê as tentativas de resistência
como um longo processo histórico que aos poucos vai impondo conquistas, por exemplo, no
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recuperação das forças naturais do corpo, enquanto, em Foucault, pela elaboração e

composição de forças adequadas a uma vida como obra de arte, nos dois casos o corpo é

visto como atravessado por investimentos sociais segundo a lógica do aumento de sua

força econômica (não necessariamente pela extração de sua força de trabalho, mas também

e principalmente hoje pela sua redução à forma mercadoria) e da diminuição de sua força

política, ganhando, por conta disto, um papel central junto às relações de poder. Se este

corpo, embora recuperado em termos das forças sociais que o constituem e problematizado

para além de sua compreensão biomédica, aparece de modo ainda tímido e excessivamente

abstrato na estética da existência de Foucault, ele emerge potencializado como força viva

em Reich, mesmo que aí as forças biológicas que o constituem assumam uma dimensão

reducionista, de modo que é na composição possível destas duas abordagens centrais, bem

como de suas derivações ou complementações, que podemos avançar no que concerne à

reflexão da resistência às formas hegemônicas de subjetivação instauradas pelos modernos

mecanismos de poder. Este avanço, ao nosso entender, passa pelo reconhecimento do

corpo como instância dinâmica junto à qual tentamos administrar a multiplicidade de

forças heterogêneas biológico-sociais (ambas históricas) que se nos apresentam e

estabelecem as bases de nossa vida propriamente cognitiva e consciente. Neste sentido, o

corpo é um verdadeiro e permanente campo de embate de forças, cujas sínteses são quase

sempre provisórias e conflitantes, portanto, insatisfatórias ao sujeito histórico.

Assim, se a grande questão colocada por Foucault é como deixamos de ser o que

temos sido, o exercício desta renúncia de si, condição para a experimentação de modos

alternativos de existência, se torna tanto mais possível quanto mais reconhecermos a

dimensão corpórea desta tarefa. Em outras palavras, as estratégias de resistência aos

poderes constituídos se tornam mais potentes quanto mais encarnada se faz esta luta, não

por corpos anátomo-fisiológicos, produzidos pelo saber biomédico, tampouco por corpos

mecânicos, subjugados e adestrados pelas disciplinas ou supliciados e oprimidos pela

violência, corpos passivos segundo uma concepção mecanicista, mas pelos sujeitos-

corpos-vivos. É exatamente neste ponto que Reich e demais autores aqui evocados podem

trazer importantes contribuições à obra de Foucault, acrescentando ao corpo abstrato da

governamentalidade as forças biológicas por ele desconsideradas. Mais uma vez é bom

                                                                                                                                                   
campo trabalhista, como a adoção de assistência aos trabalhadores e a responsabilização de
empresas quanto a acidentes ou doenças relacionadas ao trabalho.
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lembrarmos que, se evocamos a biologia, não o fazemos como campo de forças

deterministas e estáticas, mas, ao contrário, como forças históricas na medida em que são

o produto da interação permanente e dinâmica do homem com seu meio natural-social,

mesmo que esta temporalidade se dê em uma escala bem mais ampla que aquela

normalmente atribuída à história pelas ditas ciências humanas.

A política pelos corpos e as técnicas de resistência

Imperativo dizer que o corpo vivo que vamos buscar em Reich é menos o corpo por

ele teorizado, o corpo da sua filosofia natural que reivindica uma essencialidade

totalizadora (cujos problemas acreditamos terem sido já suficientemente apontados), do

que o corpo concreto que traz consigo as marcas de uma longa história evolutiva20,

matéria viva pulsante que emerge em sua prática clínica e sobre o qual desenvolve não

apenas um saber terapêutico, mas acima de tudo um arsenal técnico-metodológico

extremamente rico que inspirou e continua inspirando novas práticas clínicas e sociais21.

Pensamos que, ao lado de seus estudos sobre o caráter humano e de sua psicologia de

massas, a maior contribuição de Reich diz respeito exatamente ao desenvolvimento e

aprimoramento do trabalho clínico com o corpo, cuja eficácia é notória.

Não nos referimos aqui tanto às técnicas catárticas, mais ajustadas à idéia de uma

interioridade plena que precisa ser reencontrada a partir de um corpo naturalizado

(embora nem sempre sirvam a isto) e comuns no universo reichiano em geral. É o caso,

por exemplo, da Soma (antiga Somaterapia), prática terapêutico-pedagógica grupal criada

pelo médico psiquiatra Roberto Freire. Embora assuma como poucos a tarefa de trabalhar

o corpo em sua dimensão política a partir de uma ótica essencialmente reichiana22, Freire

termina por apreender de Reich justamente seu enfoque catártico segundo o qual o corpo

                                                
20 Queremos reforçar aqui a idéia de que, por evolução, não concebemos o processo puramente
endógeno do organismo vivo, mas a interação dinâmica com o meio social e natural que, neste
sentido, não é linear e progressiva como muitas vezes se atribui ao termo.
21 Além das técnicas por ele próprio desenvolvidas e propriamente chamadas de “reichianas” – a
análise do caráter, a vegetoterapia e a orgonoterapia –, temos ainda a bioenergética, a biossíntese, a
biodinâmica, a somatopsicodinâmica, diversas técnicas de expressão e relaxamento corporal e uma
infinidade de abordagens derivadas, além de outras, em algum grau por ele influenciadas, como a
gestalt-terapia, a antipsiquiatria e a esquizoanálise (Cf. Boadella, 1997).
22 Além de Reich, referência principal, Freire ainda recebe influência, no campo psi, principalmente
da gestalt-terapia e da antipsiquiatria (Cf. Freire, 1988).
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emerge como signo de uma liberdade originária que é tornado dócil e submisso pela ação

de um poder opressivo, necessitando, por isto, dele se libertar para reencontrar a

plenitude perdida. Sob esta perspectiva, a técnica da Soma se baseia em exercícios

corporais em grupo que buscam “quebrar” as couraças, presença física do poder nos

corpos, que impossibilitam a livre expressão de uma originalidade anárquica. As técnicas

catárticas têm por princípio uma ação violenta do corpo como reação a algo que o

bloqueia e o restringe e do que é preciso libertar-se. Não que a libertação seja de todo

negativa. Lembremos que o próprio Foucault a vê como condição mesma para as práticas

de liberdade, porém, não sem apontar sua insuficiência. É somente por meio destas

últimas que se pode controlar as relações de poder. No caso da Soma, o foco recai

exatamente sobre os mecanismos de libertação do corpo, como se, uma vez liberto dos

poderes que o oprimem, o corpo simplesmente desabrocharia sua essência revolucionária.

A liberdade emerge aqui naturalizada, menos como o resultado de uma elaboração do

sujeito do que da liberação das forças que inibem sua suposta condição original.

Assim, quando nos referimos às técnicas reichianas, pensamos menos naquelas que

se apóiam na idéia de catarse e mais na de um corpo intensivo em construção a partir de

sua relação dinâmica com o meio. Pensamos, por exemplo, na psicologia formativa de

Stanley Keleman, abordagem de autogerenciamento cujo foco é identificar os modos como

organizamos nossos comportamentos somáticos para flexibilizar estados padronizados e

erigir novas formas-intensidades corporais. Denominando-a de “método dos cinco

passos”, Keleman propõe uma técnica que se inicia com a criação de uma imagem

presente de si, um primeiro momento de autopercepção, cujo objetivo é reconhecer o

estado corporal na experiência emocional evocada. O passo número dois é transportar

esta imagem para o corpo, isto é, reconhecer este estado-imagem enquanto organização

muscular. A pergunta a fazer é “como organizo corporalmente este estado em mim?”,

sendo o “como” a questão central de toda a técnica. O terceiro passo consiste em

flexibilizar a forma identificada no passo anterior (“sanfonar”), vale dizer, intensificá-la

(colocar mais tensão) e desintensificá-la (colocar menos tensão) por meio de um trabalho

sobre a musculatura voluntária, de modo a realçar os estados corporais e as emoções a

eles ligadas, recuperando imagens, sensações e sentimentos que vão emergindo neste

processo. Isto tem por finalidade, primeiro, desconstituir a forma padrão inicial e,
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segundo, estimular a capacidade pulsatória vital do organismo, “liberando” o corpo a

novas formas e intensidades, que é justamente o quarto passo, momento em que se deve

acolher as respostas pulsatórias do corpo provocadas pelas etapas anteriores. Keleman

fala em espera e incubação, condição para acolher o novo. Por fim, o quinto passo consiste

em organizar e experimentar as novas possibilidades intensivas construindo formas

corporais que permitem novas interações (KELEMAN, 1995).

O cerne do método consiste, assim, em intensificar e desintensificar formas

somáticas que são modos de organizar intensidades, não apenas dinamizando as formas

arcaicas e disfuncionais como ainda e principalmente permitindo que novas formas

ganhem corpo, literalmente. Importante ressaltar que o método se baseia, num primeiro

momento, na ativação da resposta pulsatória do próprio organismo, aquilo que

chamamos no capítulo anterior de “sabedoria do corpo”, sendo que somente em um

segundo momento entra em cena o plano propriamente discursivo que, neste sentido, é

secundário em relação ao pulsatório. Uma das razões disto é evitar que velhos padrões se

restabeleçam por meio de explicações padronizadas que busquem combater a angústia

decorrente da emergência do novo. A metodologia desenvolvida por Keleman constitui

um bom exemplo de técnica de trabalho sobre si a partir de uma estratégia que toma o

corpo como elemento central.

Pode parecer estranho, à primeira vista, evocar aqui o trabalho de Keleman na

medida em que ele não é propriamente um autor neo-reichiano. O exemplo, porém, se

justifica. Primeiro porque, se Keleman não pode ser considerado um discípulo direto de

Reich, sua obra se insere nas abordagens somáticas que apresentam raízes conceituais

comuns (BOADELLA, 1997), algumas delas especialmente caras a Reich, como a unidade

psicossomática que concebe a mente como radicada no corpo e uma de suas funções, de

modo que a anatomia humana, mais do que uma configuração bioquímica, é uma

morfologia emocional. Segundo porque Keleman também sofreu influência direta, senão

de Reich, de Alexander Lowen, com quem estudou, vindo a tornar-se membro de seu

instituto de análise bioenergética, onde trabalhou como trainer por quase um decênio.

Assim, não é de estranhar que Keleman adote algumas idéias centrais da obra de Reich,
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especialmente a noção de pulsação como processo natural básico do organismo23. Por fim,

Keleman assenta sua abordagem em uma visão biológica mais atual, menos essencialista,

afastando-se do romantismo reichiano e da perspectiva de um ser humano pleno e

reencontrado com sua natureza cósmica. Além disso, sua abordagem é mais dinâmica,

rompendo com uma tradição psicanalítica, presente em Reich, que confere à

personalidade humana uma quase determinação na primeira infância, cabendo ao adulto

pouco espaço de transformação de si. Se Freud e Reich se prendiam tanto ao passado, ao

recalque e ao reprimido, Keleman aposta no presente como acontecimento dinâmico a

partir do qual podemos elaborar novas possibilidades subjetivas. Em uma direção

próxima da adotada por Maturana, ele parte da idéia de que os diferentes momentos da

vida implicam em diferentes estados intensivos e, portanto, demandam diferentes formas

somáticas. Se nossas experiências se transformam, também nós temos de nos transformar,

construindo novos corpos capazes de responder às mudanças em curso, corpos que são

modulações de intensidades. A capacidade de transformação, para Keleman, é uma

potência dos corpos que, no entanto, tende a ser inibida por força dos estilos de vida que

adotamos. É preciso, então, recuperá-la já que “ter forma é estar vivo, mas permanecer fixado

numa forma é estagnar. Nosso destino é continuar a formar” (KELEMAN, 1995:31). O que, em

termos técnicos, se visa aqui é exatamente resgatar a capacidade de se “corpar”. A

proposta da psicologia formativa é fazer da experiência adulta um permanente trabalho

de individuação pelo corpo ou, como diz Keleman, fazer pessoal o nosso self somático.

Assim, a tônica do trabalho, como sugere o próprio nome, é a idéia de autoformação

permanente.

É verdade que Keleman não atribui ao seu trabalho uma perspectiva política,

interessando-nos aqui tão somente seus pressupostos teóricos relativos ao processo

formativo humano e sua técnica. De qualquer modo, ele disponibiliza um importante

instrumental do campo das abordagens somáticas que pode auxiliar no processo político

de resistência tal como o concebemos nesta tese.

Mas este auxílio não emana apenas do campo clínico. Também nas artes, em

especial no teatro, encontramos importantes recursos para a luta encarnada, já que o

                                                
23 Tomando o corpo por uma “bomba pulsatória”, Keleman se apóia na idéia reichiana de expansão
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trabalho cênico, ao tomar o corpo como elemento primeiro, não cessa de experimentá-lo,

explorando muitas de suas possibilidades24, não raro com um viés político.

O exemplo mais evidente talvez seja o Teatro do Oprimido (TO) de Augusto Boal.

Concebendo o teatro como um meio de intervenção social e política, Boal concede ao

sujeito-ator a experiência de encarnar um personagem com o intuito de fazer dele uma

reescrita de sua história pessoal-social, ensaiando maneiras de enfrentar as formas de

dominação a que está submetido. O objetivo é alcançar um olhar crítico que permita

analisar e estudar os rituais de poder para que, criativa e ludicamente, se possa modificá-

los na direção de algo mais satisfatório. Grosso modo, o que se busca é “resgatar” uma

certa identidade (eminentemente coletiva) abafada pelo poder opressivo a partir da qual

se pode restabelecer relações sociais mais livres.

Notemos, porém, que, como na Soma, também aqui predomina um enfoque

repressivo, neste caso eminentemente marxista, segundo o qual se busca uma suposta

libertação frente aos constrangimentos provocados pelos mecanismos sociais de

dominação aos quais os indivíduos, vítimas deste processo, estão submetidos, aliás como

o próprio nome sugere. Porém, o que mais nos interessa destacar neste ponto é o estatuto

que o corpo assume. Embora o espectador se faça ator, coloque seu corpo em cena e atue,

o foco do processo é mais simbólico do que intensivo. Assim, diz Boal que “essa invasão é

uma transgressão simbólica. Simbólica de todas as transgressões que teremos que fazer para que nos

libertemos de nossas opressões”. E conclui, na seqüência: “invadindo a cena, o espectador pratica,

consciente, um ato responsável: a cena é uma representação do real, uma ficção; ele, porém,

espectador, não é fictício: existe em cena e fora dela – metáxis! –, o espectador é uma realidade dual”

(1993:38), isto é, pertence ao mundo da realidade ao mesmo tempo em que ao mundo de

sua representação. O teatro de Boal é uma representação do real e o corpo do ator um

veículo do sujeito que re-significa a simbólica de suas relações sociais. Ou seja, o TO é

mais um teatro de consciência que de corpo. As experiências a que tivemos oportunidade

de assistir atestam isto. Embora Boal refira-se ao TO como um exercício de inteligência e

criatividade no qual os espectadores, chamados a inventar realidades possíveis, tornam-se

                                                                                                                                                   
e contração como processo vital do organismo vivo.
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seus próprios protagonistas e inventores, o que pudemos constatar foram reproduções

estereotipadas da velha cantilena marxista que divide rasamente a sociedade entre

opressores e oprimidos. O que se entende por “novo” é aquilo que se vislumbra a partir

de algo previamente estabelecido, a utopia da sociedade transparente e sem classes,

tomada por transformadora por força da imagem de sua justeza e verdade

inquestionáveis. Não há criação, mas tão somente reprodução. Assim, não se trabalha com

as intensidades presentes a partir das quais se pode abrir novos campos de

experimentações possíveis. O corpo intensivo, passível de abertura para o novo, capaz de

engendrar outros corpos-intensidades, simplesmente não sobe ao palco.

Não que este seja um problema exclusivo do TO. Na verdade, pensamos que Boal

apenas continua uma tradição que remonta a seu precursor direto, o psicodrama.

Desenvolvida na Viena do início dos anos 1920, pelo psiquiatra Jacob Levi Moreno, a

socionomia, mais comumente conhecida por sua vertente sociodinâmica, o psicodrama, é

a primeira grande tentativa moderna de fazer do teatro uma força de transformação, neste

caso, associado à psicologia. Resultante da união do trabalho clínico de consultório com a

atividade de Moreno de diretor do que ele mesmo denominou de Teatro Espontâneo –

que consiste na representação de peças teatrais sem texto prévio –, o psicodrama nasce da

constatação de que a representação dramática tem a capacidade de produzir mudanças

comportamentais nos atores e que, portanto, pode auxiliar na resolução de conflitos

presentes nas relações interpessoais em geral, entendidas como relações de natureza

social. Para Moreno, o espaço cênico é uma extensão da vida. Tanto nesta quanto naquele,

realidade e fantasia se complementam, de modo que a dramatização, o jogo do “faz de

conta”, permite a exploração quase ilimitada das formas de ser, possibilitando ao sujeito-

ator social ensaiar a si próprio em novas situações. Embora contemple sessões individuais,

o psicodrama, como método, se realiza plenamente em grupo. Trata-se, na verdade, da

primeira técnica de psicoterapia grupal (o termo foi inicialmente utilizado por Moreno)

que, sem abandonar a fala, utiliza-se do corpo como recurso terapêutico, o que denomina

de “método de ação”: “historicamente, diz ele, o psicodrama representa o ponto culminante na

                                                                                                                                                   
24 Como lembra Próchno, “desde sempre, sob o comando de Dioniso, o teatro, o ator, apresentam-se no
campo do instituinte de alteridade, de devir, do novo, do insólito, do acaso: o corpo do ator é aquele que está
em permanente transmutação” (1999:39).
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passagem do tratamento do indivíduo isolado para o tratamento do indivíduo em grupos; do

tratamento do indivíduo por métodos verbais para o tratamento por métodos de ação” (1993: 59)25.

Assim, ao invés de apenas falar (sem agir), agir e falar, de modo que, como ação

dramática, o psicodrama atribui ao corpo um papel central26. Porém, menos como corpo

vivo aberto a experiências intensivas e mais como suporte do sujeito psicológico. O

psicodrama é uma teoria psicológica e um método psicoterapêutico que tem como

instrumento central a ação simbólica, uma “psicologia da ação”. Quem ascende ao palco é

a psique humana, cabendo ao corpo tão somente a “ação” catártica. Retomando a idéia

aristotélica e resgatando-a do abandono instituído por Freud e Breuer, Moreno afirma que

“coube ao psicodrama redescobrir e tratar a idéia de catarse em sua relação com a psicoterapia”

(1993:20), colocando-a como objetivo mais fundamental do psicodrama27. Portanto, o

corpo do psicodrama é o corpo da catarse: “a antiga idéia de catarse somática foi revivida pelos

métodos psicodramáticos; eles devolvem o corpo à ação, consciente e sistematicamente, como um

centro de adestramento e readestramento, no que se refere a todas as suas funções” (MORENO,

1993:65).

Assim, embora fale em unidade psicossomática e busque enfocar o humano sob um

ângulo não apenas mental, mas também corporal, Moreno termina por fazer do corpo um

suporte físico do sujeito psicológico que, como tentamos mostrar, terminou por

influenciar outras abordagens que se situam na interface entre a psicologia e o teatro.

Há, porém, práticas teatrais que, justamente por não pretenderem estabelecer

parceria direta com a psicologia, concedem ao corpo a condição de protagonista na ação

dramática. Referência neste campo é, sem dúvida, Antonin Artaud. Defensor do que

chama de “teatro da crueldade” – em oposição ao “teatro digestivo” –, Artaud almeja

trazer novamente ao teatro a noção de uma vida passional e convulsiva, um teatro do

                                                
25 Em oposição à psicanálise, que Moreno considerava passiva e regressiva, o psicodrama é uma
técnica de ação voltada ao presente na medida em que a cena dramática – que corresponde à
transferência em psicanálise – é o mecanismo por meio do qual o passado se presentifica,
atualizando os conflitos para que possam ser re-elaborados ao longo da cena, uma espécie de
“segunda vez”.
26 Aqui também Moreno se opõe à psicanálise que ele considera ter negligenciado o corpo.
27 “(...) o meu intento foi definir a catarse de tal sorte que todas as formas de influência que têm um efeito
catártico demonstrável possam ser mostradas como passos positivos dentro de um único processo total de
operação” (MORENO, 1993:20). Se a cena dramática obtiver êxito, provocará uma catarse energética
no sujeito-ator-dramaturgo, extensível, por identificação, ao público.
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sensível. Para tanto, ele busca temas cósmicos e universais, recheados de heróis, deuses e

monstros primitivos e míticos, oriundos das mais antigas civilizações e voltados, não ao

homem social, mas ao “homem total”, isto é, ao homem de todos os tempos. No que se

refere à forma, o teatro da crueldade recai sobre movimentos, expressões e gestos, mais do

que sobre palavras, o texto propriamente dito, como maneira de materializar e atualizar

estes conflitos primitivos que, primeiro, devem ganhar corpo, e só depois palavras. Para

Artaud, trata-se de uma renúncia à superstição do texto e à ditadura do escritor e, assim,

diz ele, “nós encontramos o velho espetáculo popular traduzido e sentido diretamente pelo espírito,

para além das deformações da linguagem e dos limites da fala e das palavras” (1964:192). Deste

modo, partindo de imagens e movimentos, Artaud quer criar uma “verdadeira linguagem

física à base de sinais e não mais de palavras” (1964:192), uma espécie de linguagem teatral

pura ou anti-linguagem teatral, anterior à linguagem falada e na qual, mesmo quando

presente, a palavra, além de seu sentido lógico, é tomada por seu teor mágico, isto é, por

suas emanações sensíveis. Artaud busca um teatro que se funda nos movimentos mais

primitivos do corpo, capaz de ultrapassar toda representação, o teatro do corpo total.

É nesta mesma direção que encontramos o trabalho de Zé Celso Martinez Corrêa e

seu Grupo de Teatro Oficina, agora Uzyna. Fazendo do teatro um espaço de debate sobre

a realidade social – que assume a condição de uma forte crítica cultural –, o grupo utiliza

um método que, por um lado, se baseia no controle processual de emoções e sentimentos

e, por outro, na busca de um corpo que se constrói na ação social promovida pelo

encontro entre palco e platéia. A subversão do espaço cênico é um modo de desconstrução

crítica dos espaços sociais, a partir do qual se busca a construção de corpos discursivos

que rompam os padrões sociais estabelecidos. Segundo Pires (2005), esta proposta-

movimento, mais do que um projeto teórico, é algo que Zé Celso encarna, ele próprio,

fisicamente. Situando-o no interior da tradição de uma “fala delirante” na cultura

brasileira que, por meio de um discurso indócil – ao qual Zé Celso inscreve uma escritura

cênica –, “libera elementos recalcados que historicamente foram alijados da leitura disciplinar e

institucional de nação e da cultura” (2005:23), Pires mostra que a inserção de Zé Celso nesta

tradição se dá a partir de seu próprio corpo: “(...) serão suas performances corporais que

receberão as emanações dessa tradição, a qual, como cavalo da mesma, incorporará e realizará

(partindo si mesmo) a fala delirante” (2005:24). Ou seja, Zé Celso corporifica a cultura do
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delírio, dando-lhe forma a partir de um corpo que não é palco de representações de ações,

mas constructo delas, um modo de fazer do próprio corpo um elemento de transgressão e

ruptura.

Traçando a trajetória de Zé Celso, desde o Grupo Oficina nos anos 1970, momento

em que se buscava constituir uma experiência de natureza social, cultural, estética e ética

que levasse à transformação radical dos próprios atores, Pires elenca os vários corpos que

aí se produziram como auto-experimentações. Eles vão do “corpo social”, de inspiração

brechtiana, por meio do qual se pretendia criar um diálogo entre os atores e o público e

provocar um espaço de construção de agenciamento coletivo, passando pelo “corpo

antropofágico” que, radicalizando a experiência anterior, transforma o corpo do ator em

uma “composição multifacetada”, uma espécie de colagem de estilos de interpretação em

que “o corpo do ator é politizado no interior da ação cênica, transformando-se em alimento para a

platéia, construindo o rito coletivo” (PIRES, 2005:51), até chegar ao “corpo-pulsão” levado a

situações-limite (hiperexposição física, experimentações da corporeidade alheia, encontro

erógeno desejado ou não, diluição da fronteira entre palco e platéia) e que segue um plano

cênico aberto às “linhas de intensidade” que se estabelecem no espetáculo.

Assim, o que se vê na trajetória de Zé Celso e seus atores é um processo intermitente

de construção/desconstrução de corpos que assume diferentes conceitos/potências (corpo-

social, antropológico, pulsão...), cada um deles um complexo de estratégias e discursos

corporais. Trata-se de uma arte que adota estratégias de investigação e experimentação

que visam esgarçar as possibilidades restritas do corpo dócil, ordinário e cotidiano,

arrancando-lhe os estratos de funcionamento de ordem social e cultural com vistas a

recriá-lo como espaço de produção e atividade de presença singularizante, algo que,

lembra Pires, é perceptível aos olhares mais atentos daqueles que chegam pela primeira

vez às portas do Teatro Oficina. Lá, a presença de uma bigorna sobre a entrada principal

avisa que neste local “se fazem corpos, se transmutam corpos, se habitam corpos, convidando

todos a entrarem nessa experiência física e afetiva do teatro como o local do encontro dos corpos”

(PIRES, 2005: 36).
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Considerações finais

Estes são alguns exemplos daquilo que nos parecem ser ferramentas capazes de

auxiliar no exercício de resistência política pelos corpos, na medida em que estes

aparecem não apenas como elementos centrais como ainda ativos de processos de

subjetivação. Poderíamos multiplicar os exemplos tendo em vista que, atualmente, é

possível mapear inúmeras tendências sobre o corpo, especialmente nas artes, cuja

perspectiva é a de escapar à concepção única e permanente, multiplicando olhares, a

ponto de já se falar hoje em corporeidades, no plural (GREINER, 2006).

No entanto, esta diversidade de olhares sobre o corpo ainda é algo que passa à

margem do senso comum. Em termos gerais, o que se vê é o predomínio do corpo

instituído pelo saber biomédico, expressão maior de mecanismos de poder social que

incidem sobre o sujeito. A imagem que daí provem é preocupante. Homogeneizado e

reduzido à expressão científica “oficial”, o corpo se apresenta não apenas como um

simples aglomerado de órgãos intercambiáveis, como outrora, mas já como um

reservatório de células e genes passíveis de manipulação quase infinita e que, sempre em

nome da vida e da saúde, faz dele uma das mais preciosas mercadorias do capitalismo

contemporâneo, abrindo novos e promissores mercados. Por força de uma tecnologia cada

vez mais poderosa que encontra na genética – até o momento – sua máxima fronteira, o

corpo desaparece em meio à dissolução de sua materialidade visível, pulverizado por

recursos cada vez mais invasivos e microscópicos que multiplicam os efeitos outrora

produzidos pelas primeiras dissecações. O corpo parece se tornar cada vez menos

concreto. O saber biomédico produzido pelo capitalismo contemporâneo realiza, assim,

uma espécie de “construção desconstruidora” dos corpos, menos com o intuito de

fortalecê-lo, recuperando suas forças criadoras e criativas, e mais com o objetivo de

fragmentá-lo, fazendo dele um objeto rendido. O corpo atinge aqui um grau extremo de

reificação com a mercantilização da vida em níveis há pouco tempo simplesmente

impensáveis, proporcionada por técnicas como fertilização e gestação assistidas, clonagem

e engenharia genética28. Como aponta Ribeiro (In NOVAES, 2003), se a biologia era tida

                                                
28 Não se sabe ao certo qual a extensão do “comércio da vida”, mas estima-se que seja bem amplo,
envolvendo venda de órgãos, tecidos, células, sangue, ossos e esqueletos – sem falar em
biopirataria e comércio ilegal de genes de animais e plantas. O que, por si só, já levanta questões de
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anteriormente como a ciência que, em nome da natureza, estabelecia regras comuns aos

homens, cabendo às ciências sociais flexibilizá-las em busca de uma maior diversidade, o

que se vê hoje é exatamente o contrário, pois, em nome da investigação da vida, abre-se

um leque quase infinito de novas possibilidades de intervenção sobre o humano,

rompendo as normas e as leis que por tanto tempo regeram nossas vidas.

O que se percebe por trás destes procedimentos é uma aposta na obsolescência do

corpo, talvez uma versão atualizada – que Le Breton chama de gnosticismo laico – da

velha rejeição à materialidade/animalidade humana que atribui ao corpo um valor

negativo na medida em que constitui uma limitação à existência do homem, marca de sua

decadência e morte. A biomedicina altamente tecnológica tem feito isto. Já é possível

fecundar sem sexo, como na fertilização in vitro, e nem mais é preciso o progenitor de sexo

masculino para se gerar uma vida, como na clonagem29.

Curiosamente, esta desvalorização do corpo convive com uma outra tendência do

capitalismo contemporâneo, aparentemente oposta à primeira e igualmente poderosa, que

supervaloriza o corpo a partir de referenciais de juventude, beleza e saúde, signo de uma

subjetividade narcisista que faz da pessoa o reflexo de sua própria aparência. O velho

corpo discreto e contido, próprio do capitalismo produtivista que se baseava na lógica da

economia das forças, é substituído hoje pelo corpo espetacular da máxima exposição,

próprio do capitalismo de consumo e altamente especulativo, baseado no deleite

narcisista das forças. Como já mostrava Baudrillard (1970), o cuidado com o corpo ocupa

hoje o lugar que outrora fora dedicado à alma. Ele está no centro de nossas atenções por

meio de uma infinidade de novas dietéticas, estéticas e terapêuticas com vistas a uma

                                                                                                                                                   
natureza ética, agrava-se na medida em que se mistura a questões de natureza econômica. Há uma
clara direção no atual comércio de órgãos e tecidos que vai de países pobres para países ricos. Um
exemplo é o comércio de esqueletos e ossos humanos, comprados por países como França, EUA,
Grã Bretanha, Israel, Alemanha e Japão junto a países pobres, como a Índia (LE BRETON, 1990). Se
a reificação dos corpos atinge a todos, os “corpos pobres” são duplamente reificados, tornando-se
objeto de alto valor econômico no bio-mercado.
29 No que se refere à gestação, do mesmo modo que a cesariana é hoje algo corrente, não é nenhum
grande exercício de ficção imaginar que, num futuro nada distante, um número cada vez maior de
mulheres opte pela ectogênese, isto é, a gestação completa in vitro. A técnica, embora ainda
impraticável, já é defendida por médicos que apontam para as vantagens, tanto econômicas, já que
a mãe não se vê privada de suas atividades normais, quanto médicas, na medida em que o
procedimento permite uma melhor e mais rápida intervenção junto ao feto se necessário, sem falar
no conforto e na estética da mulher, liberada dos nove meses de transformações físicas.
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felicidade imposta como obrigação. E se algum desconforto insiste em atrapalhá-la, a

psicofarmacologia coloca à disposição um amplo arsenal de drogas legais capazes de

transformar a angústia em mais um simples efeito colateral equiparável àqueles

provocados por drogas alopáticas. E assim a sensibilidade humana se vê reduzida a uma

bioquímica do cérebro tratada à base de drogas, para a alegria dos grandes laboratórios

farmacêuticos.

Assim, a sociedade contemporânea é marcada por uma ambigüidade em relação ao

corpo: por um lado, ele é concebido a partir de sua falibilidade, signo da queda, da velhice

e da morte, parte animal e desqualificada da condição humana, algo que a ciência ultra-

tecnológica procura superar por meio de investimentos que visam remodelar, melhorar e

imaterializar o corpo, livrando o homem de seu aprisionamento carnal; por outro, ele é

hiper-valorizado pela sociedade de consumo que prega o bem-estar da forma, da beleza,

da juventude e da saúde, fazendo do corpo um capital social altamente valorizado. Em

ambos os casos, porém, o corpo se apresenta como mercadoria de grande valor

econômico, perfazendo aquilo que Foucault denominou de biopolítica, entendida como

mecanismos de poder que, a partir de um discurso científico, mais precisamente

biomédico, investem sobre a vida, transformando-a em mercadoria, sendo o corpo seu

objeto privilegiado.

O fato, porém, de o corpo ser objeto de fortes investimentos por parte desta

biopolítica, signo de uma subjetividade narcisista e passivo de manipulação quase

infinita, não significa que ele se reduza a isto e, uma vez reapropriado, não possa dar

suporte ao enfrentamento a estes mesmo processos que insistem em reificar o sujeito. Ou

seja, o antídoto contra a biologização manipulada da vida não passa necessária nem

principalmente pela rejeição pura e simples do corpo, nem pela recusa da sua

materialidade biológica, como tradicionalmente têm feito as ciências humanas. Não há

porque combater o corpo como se ele se tornasse cúmplice daquilo que dele faz o

biopoder contemporâneo. É perfeitamente possível e mesmo necessária uma “aliança”

com o corpo. Para tanto, parece-nos imperativo uma mudança de percepção frente a ele.

Se o capitalismo moderno foi capaz de conferir ao corpo uma profunda ressignificação

social, aprofundando-a na contemporaneidade, torna-se necessário sua reapropriação em

novos termos e ela passa, ao nosso ver, pelo reconhecimento de sua complexidade
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enquanto realidade material e simbólica, condição da afirmação de sua potência. Este nos

parece ser o caminho para fazer do corpo um importante instrumento no processo de

constituição de si como resistência às formas hegemônicas de subjetivação

contemporânea. É o que tentamos esboçar aqui.
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